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Објављивање књиге омогућио је Покрајински секретаријат за нaуку и технолошки развој.

РЕЧ УНАПРЕД
Ова књига настала је на основу магистарског рада под насловом Представљање теме
инвалидности у медијском дискурсу, рађеног у оквиру предмета Анализа дискурса, а одбрањеног на
Одсеку за српски језик и лингвистику Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду 11.
септембра 2014. Текст је допуњен предлозима комисије, а делом и измењен увидом у додатну
литератутуру и нове примере.
Истраживање, започето 2009. године, проистекло је из анализе медијског материјала
прикупљаног у оквиру пројекта „Медији о особама са инвалидитетом и особе са инвалидитетом о
медијима“ Центра „Живeти усправно“, који је, у периоду 2006-08. године, финансијски подржао
Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографиј у, а Покрајински секретаријат за рад,
запошљавање и равноправност полова посредовао да Агенција NINA МЕDIА клипинг о овој теми, рађен
за потребе Секретаријата, истовремено шаље и Центру. Предлог за подршку мом раду потекао је од
тадашње ректорке Универзитета у Новом Саду, проф. др Радмиле Маринковић Недучин, који су
подржали др Бојан Пајтић, председник Извршног већа АПВ (користим тадашње називе институција) и
проф. др Драгослав Петровић, тада покрјински секретар за науку и технолошки развој. Овом приликом
им се свима захваљујем, као и колегама из Центра за самостални живот особа са инвалидитетом Србије
на уступљеном клипингу из децембра 2012. и подацима о медијском материјалу који се у последње две
године објављује на веб страници http://www.osi-press.com/, иницираној од стране Центра за самостални
живот у оквиру пројекта „Глас за једнакост“.
Користим прилику да се захвалим члановима Комисије проф. eмерити Свенки Савић и проф. др
Твртку Прћићу на препорукама у вези са радом и предлозима о даљим корацима у научном и
активистичком раду, пре свега што су ми последњих петнаест година на различитим примерима
указивали на то да је све у вези са употребом језика питање избора и да тај избор, у зависности од
контекста, утиче на појединце/ке и на различите друштвене појаве и прилике, што ме је, кад погледам
уназад, и задржало на анализи дискурса, као дисциплини која језик сагледава с аспекта друштвеног
контекста, посвећујући посебну пажњу томе како говорници/е, употребљавајући одређена језичка
средства, утичу једни на друге, на припаднике и припаднице различитих зајденица, почевши од тога
како о њима говоре односно како медији о њима извештају, до тога како одражавају, одржавају и
продубљују ставове и предрасуде о некој групи или заједници, да она буде у средишту или на маргини
друштва и општег интересовања.
Посебну захвалност дугујем проф. др Вери Васић чије је дванаестогодишње менторство
допринело томе да пре свега имам у виду употребљивост истраживачког рада на пољу примењене
лингвистике, а што је утицало и на све друго што радим. Захваљујући спознаји одговорности коју
бављење науком има, коју сам стекла уз њено менторство, и захваљујући инсистирању мог мужа на
томе да је завршетак магистарског рада најважније што треба да урадим завршила сам га у прописаном
року упркос прилично неповољним околностима. Захваљујем се др Дамјану Татићу, активисти покрета
особа са инвалидитетом и члану Комитета Уједињених нација за праћење спровођења Међународне
конвенције о правима особа са инвалидитетом, колеги и пријатељу, на указаном поверењу да за потребе
рада користим текст његове докторске тезе пре њеног званичног објављивања. Члановима комисије и
њему дугујем захвалност за спремност да буду рецензенти књиге.
Захваљуљујем се колегиници Милијани Кочић за звучни формат књиге, Елвири ВаштагКасавици, најбољој од пријатеља, за превод резимеа на енглески језик, колегама и колегиницама из
Центра „Живети усправно“ Биљани Радусин, Мирјани и Зорани Павлици и Николи Ковачићу,
персоналним асистенткињама, Сандри Јаковљевић и Оливери Радовановић, који су ми у техничком делу
помогли да рад завршим и да га објавимо у оквиру Програма за једнакост особа са инвалидитетом у
јавном говору Центра уз подршку Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој.
Ово је једно од првих истражиања у Србији у вези са положајем особа са инвалудитетом
спроведено од стране особе са инвалидитетом, чије објављивање суфинансира установа надлежна за
науку. Захвална сам на пруженој прилици која, сходно савременим токовима на глобалном плану и
свему што треба да се уради, подстиче и обавезује.
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I

УВОД
Кондуктери у аутобусу:
„Знао сам да ОВО није требало примати,“
„ОВО са мном не иде.“
„ТО ја не возим.“
Возач аутобуса: „Је л’ дошộ неко по овог инвалида?“
Сапутница: „Није, ево га још увек седи.“
(ИЦ 1)

Текст из кога издвајам овај цитат објављен је 2005. године поводом 3. децембра,
Међународног дана особа са инвалидитетом, као лична исповест у првом лицу уз
редакторске интервенције новинарки које су водиле разговор. Ситуације које у њему
помињем искусила сам 2001. и 2002. године. Оне су утицале на то да се, захваљујући
знању и вештинама стеченим на предмету Анализа дискурса, почнем бавити језиком
инвалидности и могућностима стандардизације и кодификације терминологије у овој
области као једном од предуслова за постизање равноправности особа с инвалидитетом и
препознавања улоге јавности и јавног говора у овом процесу.
Прво што сам, када сам чула возачево питање и одговор на њега, помислила било је
да им обома треба обука, да треба ок упити групу, ући где год се може и обучити људе
шта и треба да чине и како да говоре и шта су обавезе и једне и друге стране. Ситуације
поп ут ове почела сам да решавам тако што сам или п утовала са асистентом или сам
једног ангажовала да ме испрати, другог да ме дочека, некад сам ангажовала и троје или
четворо асистената у истом дану рачунајући и на то да неко мора да ми асистира при
устајању. Данас кад идем аутобусом позовем одлазн у и долазн у станицу и замолим да ме
неко сачека. Ја имам довољно информација и могу да нађем решење. Многи још увек не
могу:
Онеспособљаване особе су често изванредне у решавању проблема, зато што морају то да
буду. ... у овом тренутку живот за онеспособљаване особе [представља] један низ изазова
које треба превазићи. ... Учинити радно место приступачнијим није довољно ако није
могуће преговарати о систему превоза да би се стигло до посла; шта вреди рампа на улазу
у ресторан ако ујутру не можете да устанете из кревета? (Gillinson, Miler, Parker [2004]
2012: 195).

У фебруару 2010. године, док сам се фотографисала за пасош, неко је покушао да уђе
у кабину. Службеница је, одмахнувши руком, рекла: „Не могу сад. Радим инвалида“.
Обука, дакле, треба и запосленима у другим областима; с обзиром на то да
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је усвојено неколико системских закона којима се држава званично обавезала за приступ
инвалидности заснован на људским правима, обука запослених почела је да се
организације у појединим институцијама.
У међувремену, између 2001. и 2010. године, усвојен је Закон о спречавању
дискриминације особа с инвалидитетом (2006), који, између осталог, забрањује
дискриминацију у јавном превозу и чином дискриминације сматра уколико особље у
возилу одбије да помогне особи с инвалидитетом у случају неприступачности возила или
уколико јој је помоћ потребна; 2012. године усвојен је Закон о јавним набавкама којим је
предвиђено да се, приликом изградње објеката и куповине средстава води рачуна о
њиховој приступачности, усвојени су државни и локални стратешки документи и акциони
планови који за оно што већ постоји предвиђају разумно прилагођавање, а у изградњи
нових такво дизајнирање да се могу задовољити потребе свих потенцијалних
корисника/ца.
Поставља се питање да ли пружаоци услуга знају за своја права и обавезе, али и права
и обавезе путника/ца с инвалидитетом који проистичу из ових докумената, и што је још
важније да ли им је позната њихова сврха, да ли о њима могу да се информишу из новина,
путем радија и телевизије, од кога добијају информације и на који начин су оне
представљене. Ситуација на терену, у различитим сферама јавности и јавног говора
указује на изостанак информација, њихову нерелевнтност и недоследносту информисању,
што се одражава на креирање, тј. одржавање (устаљене) представе о инвалидности и
особама са инвалидитетом као пасивним, недовољно способним особама којима нешто
недостаје и којима је потребна помоћ околине и друштва на чијем су терету, те се
најчешће породица жртвује за добробит свог члана/ице сa неким оштећењем или
смањеном способношћу, улога стручњака наглашена је, а друштво, односно доносиоци
одлука, треба да помогну. Сва до сада обрађена грађа, анализе и реакције на објављени
медијски материјалу Србији и на подручју југоисточне Европе на тему инвалидности у
последњих петнаест година указују на то да не постоји уједначен приступ овом феномену,
да већи део медијског материјала карактерише
недовољна упућеност у тему оних који информације шаљу и оних који информације
примају, што је праћено страхом од грешке, стереотипијом и сензационализмом, и
субјективним приступом теми (Ružičić 2003).

С обзиром на недовољно присуство особа са инвалидитетом у јавном животу,
претпоставља се да многе знатан део времена проводе уз електронске медије, пре свега
телевизију

и,

уколико

имају

приступ
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рачунару,

претражујући

Интернет,

информишући се преко њих и учећи. Стога је неопходно да оргнизације особа с
инвалидитетом, медији и одговарајуће државне институције заједно створе услове за
објективно и коректно представљање особа с инвалидитетом и благовремено, тачно и на
чињеницама засновано информисање о области инвалидности које ће с једне стране бити
усмерено на подизање свести и информисање шире јавности, али што је једнако важно и с
аспекта учешћа заједнице особа с инвалидитетом у свим процесима који је се тичу, и
кључно, на њено благовремено и приступачно информисање, што је један од предуслова
за активну улогу особа са инвалидитетом у животу шире заједнице.

1. ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА
Предмет овог истраживања био је да утврди како се у медијском дискурсу, а уже у
штампи на српском језику, као једном од сегмената јавне употребе језика, представљају
тема инвалидности и особе с инвалидитетом.
У ширем смислу предмет истраживања био је сагледавање улоге медија у креирању
услова за равноправно и пуно учешће грађана/ки с инвалидитетом у животу заједнице,
промени ставова и модела понашања и увођења теме инвалидности у редован систем: (1)
обавештавањем јавности о друштвеном положају особа с инвалидитетом; (2) указивањем
на то колико ресурси друштва и различити аспекти људског деловања утичу на њега, и (3)
ангажовањем особа с инвалидитетом као радника и сарадника, чиме би се отворио пут за
наше учешће у процесима који утичу на наш друштвени положај, а то би непосредно
допринело стварању објективне слике о феномен у инвалидности у јавности.
У ужем смислу предмет истраживања био је да утврди узроке и разлоге одржавања и
понављања ставова у медијском дискурсу, сагледавањем функције изабраних тема, жанра,
употребљених језичких средстава и семантичких поступака, а с друге да укаже на начине
и друштвени значај промене на пољу употребе језика и семантичких поступака у циљу
објективног и релевантног представљања заједнице особа с инвалидитетом у односу на
њена права и обавезе, стварање и коришћење друштвених ресурса, утицаја на промену
образаца понашања према особама с оштећењима на нивоу појединца и заједнице и
њихове веће заступљености у медијима.
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2. ЦИЉЕВИ ИСТРАЖИВАЊА
Анализом новинских текстова и транскрипта ТВ прилога, објављених или
емитованих у последњих 9 година циљ ми је био да:
(а) утврдим начин представљања теме инвалидности у медијском дискурсу;
(б) утврдим тенденцију, промене и узроке у употреби језичких (лексичких и
синтаксичко-семантичких) средстава и како се они одражавају на значење и
пријем текста; утицај других учесника/ца у опремању текста и извора; утицај
места које текст заузима и рубрике у којој је објављен на његов коначни садржај
и пријем, те колико се у новинским текстовима води рачуна о родној
равноправности и равноправности других маргинализованих група, односно, да
ли се и на који начин идентификују друге личне карактеристике сем оних којима
се, у зависности од перспективе, указује на смањење неке способности као
узрочника

за

неповољнији

положај

особе

са

инвалидитетом

(1),

и

онеспособљеност као последицу друштвеног односа према смањењу способности
које неко има (2).
(в) дам препоруке о томе шта би било добро урадити на пољу науке о језику и
језичке политике, у сфери доношења одлука о раду медија, шта би се у оквиру
уређивачке политике листова могло урадити, каква би могла бити улога
универзитета и школа које образују кадрове у сфери образовања, у медијима и
организацијама цивилног друштва, и
(г) укажем на могуће правце истраживања која би допринела успостављању
прихватљивих модела друштвеног и индивидуалног понашања према заједници
особа са инвалидитетом и њеног представљања у сфери јавног говора, заснованог
на равноправности свих учесника/ца.
3. ОДРЕЂЕЊE НАУЧНИХ ПОЈМОВА
3.1. Дискурс
Под термином дискурс данас се у науци подразумева много тога: од историјског
споменика, политике, политичке стратегије, исказа у ужем и ширем значењу овог
термина, текста, разговора, говора и различитих (раз)говорних ситуација (Savić 1993:
29-32), до самог језика и појмова или области као што су родни/сексистички дискурс,
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верски дискурс, расистички дискурс, медијски дискурс, популистички дискурс, дискурс
прошлости и др, који „шире значење дискурса од жанра до регистра или стила, од израде
до политичког програма“ (Wodak, Mayer 2009: 3).
Критичка анализа дискурса, полазећи од дефиниције Нормана Ферклафа и Рут
Водак (Fairclough, Wodak 1997: 258), посматра

ДИСКУРС

– употребу језика у говору и

писању –
као облик социјалне праксе, која имплицира дијалектички однос између одређеног
дискуризивног догађаја и ситуација, инстутуцијa а и социјалних структура у чијим је он
оквирима. Оне обликују дискурзивни догађај, али и он обликује њих. Дискурс има моћ да
обликује друштво, а исто је тако друштвено условљен. Он обликује ситуациjе, предмете
знања и друштвене идентитете људи, међуљудске односе и односе између група људи.
Конститутиван је како у том смислу што помаже у одржавању и репродукцији друшвеног
статуса quo, тако и у том смислу што доприноси његовој трансформацији. Пошто је
дискурс друштвено последичан, он доводи до важних питања моћи. Дискурзивна пракса
може да има значајне идеолошке ефекте – може да помогне стварању и репродуковању
односа неједнаке моћи између (на пример) друштвених класа, жена и мушкараца, и
етничких/културних већина и мањина кроз начине на које они представљају ствари и
позиционирају људе (Wodak, Mayer 2009: 5-6).

У складу са социо-когнитивном теоријом Теуна ван Дејка, чији је метод у основи
овог истраживања,

ДИСКУРС

је структуриран облик знања, док

ТЕКСТ

упућује на

конкретне оралне исказе или писане документе (Wodak, Mayer 2009: 6).
3.1.1. Критичка анализа дискурса
Почетком деведесетих година прошлог века критичка анализа дискурса дефинисана је
као дисциплина усмерена на анализу непрозирних и транспарентних структурних односа
доминације, моћи и контроле, који се манифестујуу језику. Критичко у њој јесте то што
истражује друштвенунеједнакост – изражену, обликовану, озакоњену употрбом језика
(Wodak, Mayer 2009: 10). Иницирала ју је група м ултидисциплинарно оријентисаних
истраживча: Норман Ферклаф, који проучава језик новог капитализма, капитализам
заснован на знању, и медијски диск урс, Теун ван Дејк који заступа социо-когнитивну
теорију, Рут Водак која се бави студијама дискурса, родним студијама, језиком у
политици, историјским приступом дискурсу, предрасудама и дискриминацијом и
етнографским методама на пољу лингвистике, Тео ван Левен и Гунтер Крес који се баве
критичком анализом диск урса, мултимодалношћу и виз уелном семиотиком.
Предмет критичке анализе дискурса јесте употреба језика од стране оних који имају моћ, а
који су одговорни за то што постоји неједнакост, односно на који начин дискурс
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(ре)продукује социјалну доминацију, испољавање моћи једне групе над другима и како се
доминантне групе могу дискурзивно одупрети овом испољавању моћи (Wodak, Mayer
2009: 9).

Њен циљ је „да расветли дискурзивне аспекте друштвених диспаритета и
неједнакости“ (Wodak, Mayer 2009: 32), те је стога усмерена на откривање језичких
средстава која користе привилеговане групе да би учврстиле неједнакост у друштву или је
ојачале. Критичку анализу дискурса карактерише то што је оријентисана на проблем,
интердисциплинарна је у циљу разумевања како језик функционише у обликовању и
ширењу знања, организацији друштвених институција или у примени моћи, а ради
демистификације идеологије и моћи, и еклектичка, те различите ситуације језичким
средствима испољене моћи могу бити њен предмет.
Приступ се заснива на пажљивој анализи, саморефлексији сваке тачке у
истраживању, и подразумева дистанцу од података који се истражују. Дескрипција и
интерпретација треба да су одвојене да би се омогућили транспарентност и извођење
одговарајуће анализе засноване на искуству (Wodak, Mayer 2009: 32).
4. ДЕФИНИЦИЈЕ ОСНОВНИХ ТЕРМИНА У ОБЛАСТИ ИНВАЛИДНОСТИ
4.1. По Међународној конвенцији о правима особа с инвалидитетом,

ИНВАЛИДНОСТ

представља концепт у развоју. Она проистиче из интеракције особа са оштећењима са
препрекама у животној средини и онима које се одражавају у ставовима заједнице, а
отежавају њихово пуно и ефективно учешће у друштву на основу једнакости са осталима.
Дамјан Татић (2013) наводи да постоји много више дефиниција којима се указује на
то шта инвалидност није него оних шта инвалидност јесте, на пример:
– инвалидност је много више него збир физичких, психичких и емоционалних
оштећења;
– инвалидност представља социјално промењиву констр укциј у;
– инвалидност је социјално и политичко питање, а не медицински проблем који
се може решити медицинском интервенцијом.
Татић наводи следећу дефиницију инвалидности:
(инвалидност је) социјални процес, односно начин понашања који произилази из губитка
или редукције способности да се изврше очекиване или специјално дефинисане
активности социјалних улога у једном дужем временском периоду, због хроничне болести
или оштећења. То је изражавање функционалне лимитације у социјалном контексту
(Татић 2013: 33).
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Полазећи од социјалног модела приступа инвалидности, он изводи следећу
дефиницију:
инвалидност је друштвени феномен чији концепт се мењао са развојем људског друштва и
проистиче из интеракције особа са физичким, сензорним, интелектуалним оштећењима са
окружењем, које су услед различитих друштвених баријера – физичких, комуникацијских,
психосоцијалних и других – доведене у неравноправан положај, потпуно онемогућене или
делимично ограничене у вршењу животних активности и пуном учешћу у свим сферама
друштвеног живота (стр. 49).

Инвалидност проистиче из интеракције особе која има неко оштећење са препрекама
у средини, што онемогућавајуће утиче на њено учешће у друштву и остваривање права на
основу једнакости са особама које немају оштећења. Инвалидност је друштвена појава,
друштвена тема, питање љ удских права и политичко питање.
4.2. Само оштећење не подраз умева инвали док до ове интеракције не дође.
термин ‘оштећење’ упућује на индивидуално заснована функционална ограничења –
физичка, интелектуална, чулна или невидљива – док је инвалидност1 губитак или
ограничење могућности да се учествује у нормалном животу заједнице у истој равни с
осталима због физичких и друштвених баријера (Barnеs [1992] 2012: 89).

Дефиницији коју наводи Барнс хронолошки претходе појмовно-терминолошка
одређења Светске здравствене организације (СЗО) , која је усвојила Међународн у
класификацију оштећења инвалидности и хендикепа ICIDH 1980. године. Она даје
дефиниције израза инвалидитет (енгл. disability) и хендикеп (енгл. handicap). У ICIDH
термин

ИНВАЛИДИТЕТ

заједнички је израз за велик број различитих функционалних

ограничења која се појављују у свакој поп улацији сваке земље у свету. Људи могу бити
са индивидуалним физичким, интелектуалним и чулним оштећењима, здравственим
стањем или менталном болешћу. Оваква оштећења, стања или болести могу бити по
својој природи нешто трајно или пролазно. У ICIDH тeрмин ХЕНДИКЕП означава губитак
или ограничење могућности суделовања у животу заједнице равноправно с осталима. Он
одражава сусрет особе са инвалидитетом и њене околине, дакле

1

У Barnеs [1992] 2012: 89 у наведеном пасусу грешком сам термин disability у датом контексту превела
термином инвалидитет због објашњења које следи на стр. 14.
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Сврха овог термина је наглашавање мањкавости у околини и у многим организованим
активностима друштва, на пример у информисању, комуникацији, образовању, чиме се
онемогућуј е равноправно суделовање особа с инвалидитетом (Tatić 2003: 10).

Колин Барнс сматра да многи термини који се употребљавају у вези са инвалидношћу
различито значе различитим људима и да конфузија потиче од дефиниција које су потекле
од људи који немају оштећења, а који раде у званичним телима попут СЗО, по којима
термин

ОШТЕЋЕЊЕ

ИНВАЛИДИТЕТ
ХЕНДИКЕП

упућује на дефектан екстремитет, орган, телесни механизам,

(неспособност) се одређује као резултирајући недостатак функције, а

упућује на ограничења у свакодневном животу која су резултат инвалидитета

(Barnеs [1992] 2012: 88). По њему ниje „оштећење” – функционално ограничење особе,
било да је физичко, сензорно, интелектуално или скривено – разлог који спречава људе да
воде један прихватљив живот већ ограничавајуће окружење и препреке које их
онеспособљавају.
ICIDH-2 ИНВАЛИДНОСТ дефинише као
губитак или ограничење активности да се учествује у друштву на истом нивоу са другима
и то због социјалних или околинских баријера (Tatić 2003: 10).

У Терминолошком речнику инвалидности – ка једнакости у јавном говору
ја сам 2003. године, на основу РМС, дефектолошког и медицинског речника и
тадашњих знања о моделима приступа инвалидности у покрету за права особа са
инвалидитетом у Србији ИНВАЛИДНОСТ дефинисала као
стање привременог или трајног, делимичног или потпуног смањења физичких и/или
интелектуалних способности услед наслеђеног, урођеног или стеченог обољења,
оштећења, поремећаја, старости (често праћено смањењем могућности за социјалну
интеракцију, рад и привређивање, што зависи од природе стања, саме особе, њеног
непосредног окружења и друштва у коме живи), онеспособљеност, а ИНВАЛИДИТЕТ као
привремену или трајну физичку и/или интелектуалну неспособност (Ружичић 2003: 30,
31).

4.3. Инвалидитет проистиче из интеракције особа које имају неко урођено или
стечено оштећење, смањене физичке (моторне или сензорне) или интелектуалне
способности и различитих препрека у средини. Она подразумева онеспособљеност особа
с оштећењима, ограничавање могућности за учешће у друштву и коришћење ресурса
услед наметнутих препрека, ставова или односа других према околностима које доноси
оштећење. Различито односно мање вредним процењују се живот, тело и учинак особа с
оштећењима, што је у основи појма ДИСАБИЛИЗАМ (енгл. disablism) који
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Сара Гилсон, Пол Милер и Софија Паркер у извештају Дисабилизам – како стати на
пут последњој предрасуди дефинишу као
дискриминаторно, насилно или увредљиво понашање које проистиче из уверења да су
онеспособљене особе мање вредне од других (Gilinson, Miler, Parker [2004] 2012: 132).

Колин Барнс наводи да дисабилизам „ упућује на предрасуде, стереотипију или на
‘институциoналну дискриминацију’ онеспособљених особа“ (Barnes [1992]2012: 89).
У САД је развијен појам ЕЈБЛИЗАМ (енгл. Ableism), под којим се подразумева
вид дискриминације или предрасуда према особама са смањеним физичким, менталним
способностима или оштећењима у развојном периоду које карактерише уверење да ови
појединци морају да се поправе или да не могу да функционишу као релевантни чланови
друштва (Castañeda, Peters 2000). Као резултат ове претпоставке, појединци са смањеним
способностима обично се посматрају као абнормални, а не као чланови посебне мањинске
заједнице (Olkin, Pledger 2003; Reid, Knight 2006). Због тога се смањење способности
третира као дефект а не као димензија различитости, инвалидност није широко препозната
као мултикултурална појава од стране шире јавности, као и од стране саветника и
практичара (Smith, Foley, Chaney 2008: 303-309).

У вези са медијима Бет Хелер (Haller 2010: iii) наводи:
Медијски садржај обликован је доминантним друштвеним уверењима која потичу од моћи
доминантне културе људи без оштећења, а која дефинише и класификује
онеспособљеност. Када ова доминантна уверења игноришу или представљају
онеспособљене особе стереотипима, то се препознаје као ʻејблизамʼ. Ејблизам у медијском
садржају представља онеспособљене особе као мање вредне у односу на особе без
оштећења, као ʻдефектне’ или као да њихов положај ништа не вреди.

Oна такође цитира Џоj Вибер, која је у чланку „What could I know of racism?“ истакла
да „Ејблизам узрокује бол јер нас уверава да са нама нешто суштински није како треба, да
нисмо прихваћени баш такви какви јесмо”, и Ленарда Дејвиса који каже да из ејблизма
произилази друштвени метанаратив којим ʻдруштво перципира онеспособљене особе као
штетне, дефектне и мање друштвено конкурентне од неонеспособљених особа’.
4.4. Термин ОСОБА С ИНВАЛИДИТЕТОМ (PERSON WITH DISABILITIES) потиче из става да се
инвалидитет не односи на целу особу, што је садржано у речи инвалид/инвалиткиња
(енгл. disabled) већ упућује на једну од њених карактеристика, тј. на део идентитета. Овај
термин потекао је из САД; доследно се користи у Закону о Американцима с
инвалидитетом, Стандардним правилима УН за изједначавање могућности које се
пружају особама с инвалидитетом, Међународној конвенцији о правима особа с
инвалидитетом, а усвојиле су га многе државе.
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По Конвенцији термин

ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

обухвата особе које имају

дугорочна физичка, ментална, интелектуална или сензорна оштећења која у садејству са
различитим баријерама могу отежати пуно и ефективно учешће ових особа у друштву на
основу једнакости са другима.
Део покрета у Босни и Херцеговини користи термин ОСОБА СА ОНЕСПОСОБЉЕЊЕМ, а у
Македонији се, уз термин особа с инвалидитетом, могу чу ти алтернације
ДИЗАБИЛИТИЈЕМ

и

ОСОБА СА ДИЗАБИЛИТЕТОМ;

ОСОБА СА

у Хрватској постоји консензус на нивоу

покрета о доследној употреби термина ОСОБА С ИНВАЛИДИТЕТОМ, у Словенији и у Србији
он преовлађује у јавном говору, с тим што је интерно у покрету још увек присутан
термин

ИНВАЛИД/ИНВАЛИТК(ИЊ)А

за који преовлађу је мишљење да га не треба

користити јер поистовећује особу са једним њеним идентитетом, док део покрета
користи термин

2

ОСОБА СА ХЕНДИКЕПОМ.

ОСОБЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

и

Постоји консензус о некоректности термина

ХЕНДИКЕПИРАНИ

јер оба имплицирају неједнакост:

првим се средства и начини (помагала, службе подршке, компензаторна права)
задовољења потреба које имају сви поистовећују с потребaмa, а други потиче из уверења
да је читав живот такмичење – као на трци коња или у игрању голфа – и указује на то да
оне неће добро проћи (Ružičić-Novković 2012: 12-16).
У Закону о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом Републике Србије
термин

ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

сензорном,

интелектуалном

означава особе са урођеном или стеченом физичком,

или

емоционалном

онеспособљеношћу

које

услед

друштвених или других препрека немају могућности или имају смањене могућности да се
укључе у активности друштва на истом нивоу са другима, без обзира на то да ли могу да
их остварују уз употребу техничких помагала или уз службе подршке. Као резултат
деловања покрета особа с инвалидитетом он се користи у безмало свим правним актима
које је Србија усвојила од 2006. године до сада.
Чланице Британског савета организација онеспособљених особа, полазећи од
наведене дефиниције термина

ОШТЕЋЕЊЕ

и

ИНВАЛИДИТЕТ

који је развила Заједница

физички оштећених [oсоба] против сегрегације 1976, а прилагодила Међународна
организација онеспособљених особа (DPI) 1981. године, сматрају да је термин
WITH

DISABILITIES

PEOPLE

некоректан јер људи имају оштећења, немају инвалидитете

(неспособности) и да овај термин подразумева да инвалидитет (неспособност, сметња)
У званичној употреби у Федерацији БиХ преовлађује термин особе са инвалидитетом, у Републици
Српској термин лице са инвалидитетоми. Секретаријат за законодавство Владе Републике Србије
препоручио је 2013. године да се у термину особа са инвалидитетом реч особа у свим актима постепено
замењује речју лице, сматрајући је кроатизмом. То је до сада примењено у називима (Дом за одрасла лица са
иналидитетом).

2
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припада појединцу а не друштву и да термин

DISABILITIES

(инвалидитети/сметње) упућује

на медицинско стање и да се изједначава са значењем речи

ОШТЕЋЕЊЕ

или узроком

оштећења; конструкција ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ блиска је конструкцијама попут особа
с мултипла склерозом, чиме се указује на медицински аспект и пренебрегавају последице
институционалне

дискриминације.

По

њима,

(онеспособљена, онеспособљено и др.) пре речи

употребом

речи

ОНЕСПОСОБЉЕН

указује се на

ОСОБА, ОСОБЕ/ЉУДИ

политички, тј. колективни идентитет, док се термином PEOPLE WITH DISABILITIES он пориче
(Barnes [1992]2012: 89).
Имајући

у

виду

ИНВАЛИДНОСТ/ИНВАЛИДИТЕТ,
ИНВАЛИДИТЕТ,

неразумевање

феномена

израженог

у

терминима

те то да се у различитим контекстима значење речи

која се доследно употребљава у једнини, поистовећује са значењем речи

неспособност и сметња, па чак мањкавост, неваљаност. Нужна је расправа о ова два
приступа

терминологији

због

раз

умевања

феномена

тј.

процеса

ометања,

онеспособљавања, ограничавања и узрока који иза њега стоје, у циљу сталног подсећања
на последице и на потребу колективног преузимања одговорности за њих. У уводном
тексту зборника Улога уметности и медија у онеспособљавању особа са оштећењима
(Ružičić-Novković 2012) написала сам:
С обзиром на то да је у тексту Међународне конвенције појам ‘disability’ (који садржи
значење онеспособљеност и неспособност) дефинисан као концепт у развоју који указује
на интеракцију између особе са оштећењем и ограничавајућих и спутавајућих препрека у
окружењу које је онемогућавају/ометају у остваривању права на основу једнакости са
другим људима, и на одсуство консензуса у вези са употребом термина у српском језику,
предстоји нам усаглашавање око тога. Имамо могућност да останемо при термину особа
са (физичким, сензорним и интелектуалним, вишеструким) инвалидитетом, који се
користио у већини усвојених докумената у протеклој децениjи захваљујући деловању
самог покрета, а који због првобитног значења речи ‘инвалид’ не прихватају сви његови
припадници/е или да креирамо терминолошки низ око појмова онеспособљавање и
онеспособљеност, ометање и ометаност у функционисању, развоју, онемогућеност и томе
слично, који би указивали на последице односа друштва према особама са оштећењима и
чиме бисмо имплицитно утицали на његову промену, отклањајући, при том, један од још
увек честих повода за расправе и сукобе унутар покрета.
Опредељивање за терминолошко решење ‘инвалидитет’/ ‘disability’ важно је и стога
што се први користи у систему пензијско-инвалидског осигурања и другим системима и
контекстима, где се њиме означава мањкавост особе или њена ограниченост, а не оно што
се њој чини у смислу ограничавања могућности, права и прилика (стр. 15-16).
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5. ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР

5.1. Проучавајући начине приказивања ликова/личности с инвалидитетом у медијима и
филму, Колин Барнс је утврдио низ стереотипа
који се заснивају на сујеверју, митовима и веровањима која потичу из времена кад је ниво
просвећености био много нижи. Они су саставни део наше културе и опстају делимично и
захваљујући константном понављању у средствима комуникације. О онеспособљености
сазнајемо преко медија, а на исти начин, на који се расистички или сексистички ставови,
било скривени или отворени, усвајају кроз „нормалан” процес учења, усвајају се и
негативне претпоставке о онеспособљаваним особама (Barnеs [1992]2012: 37).

У медијима, литератури и на филму особе с инвалидитетом приказују се као:
1. оне које треба сажаљевати, јадне, и које су стога предмет доброчинства и
милосрђа, на шта указује већи део материјала из штампаних медија од 2002.
године до сада;
2. предмет насиља;
3. супербогаљи или суперхероји, при чему се већина поступака и резултата који се
код људи без оштећења сматрају уобичајеним, овде третирају као успех због
уложеног напора који врло често нема никаквих додирних тачака с оштећењем,
већ са условима у окружењу који су управо узроковани овим стереотипом;
4. нормалне особе које су случајно онеспособљене;
5. особе које се уводе у причу или сценарио као ликови који треба да допринесу
атмосфери мистериозности или знатижеље;
6. предмет исмевања;
7. свој највећи и једини непријатељ;
8. терет породице и друштва;
9. сексуално абнормалне;
10. неспособне да учествују у друштву.
Први стереотип присутнији је у књижевности и на филму него у штампаним
медијима. Било би добро и у анализи реклама, стрипова и других жанрова с првенствено
забавном функцијом обратити пажњу на заступљеност ових стереотипа.
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5.2. Испитивање ставова и социјалне дистанце према особама с инвалидитетом у Новом
Саду на узорку од 300 пунолетних грађана/ки између 18 и 60 година у оквиру локалне
кампање Како те видим? Центра „Живети усправно‟ 2003. године показало је да 66,5%
испитаних у именовању особа са оштећењима користи термине: хендикепирани, особе са
посебним потребама, а 9,9% користи пејоративне изразе попут: јадници, греота,
ретардирани, несрећници, оштећени, онеспособљени, специјалци, онемогућени, 36,9%
није знало који проценат становништва особе са инвалидитетом чине у нашој средини.
Тенденцију умањења у односу на реалних 10% испољило је 20,4% испитаних (Ружичић
2004). Психолошкиња Божана Ињац утврдила је да се негативни ставови у односу на
особе са инвалидитетом заснивају на следећим претпоставкама:
1. заснивање брака или везе с особом са инвалидитетом крајње су бесмислени
јер они нису у стању да задовоље сексуалне и емотивне потребе партнера;
2. није могуће имати оштећење и бити срећан;
3. у улози родитеља особе са инвалидитетом нису успешне као особе које то
нису;
4. особе са инвалидитетом неспособне су да привређују и буду корисни чланови
друштва;
5. особе са инвалидитетом увек очекују привилегије због свог оштећења3 и
помоћ других;
6. ако возе кола, особе са инвалидитетом нису једнако поуздани и одговорни
возачи као особе које то нису;
7. особе са инвалидитетом треба сажаљевати;
8. особе са инвалидитетом имају повлаштену позицију у нашем друштву;
9. породица која има члана са инвалидитетом претвара се у његову жртву и
живот посвећује задовољавању његових потреба;
10. инвалидност настаје као последица неке врсте “грешности” и казне;
11. улагати у школовање особе са инвалидитетом бесмислено је јер друштво од
тога нема никакве користи;
12. особе са инвалидитетом не могу водити самосталан живот и управљати својим
поступцима одговорно.

Истраживачица користи формулациј у „због своје инвалидности“. Преформулисала сам је полазећи од
тога да инвалидност није лична карактеристика и одговорност појединца/ке већ друштвени феномен.

3
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Представљањем особа с инвалидитетом у медијима доприноси се системској
дискриминацији ,општем процесу онеспособљавања заједнице која, према подацима
Уједињених нација, чини близу милијарду становника света, што се одражава у избору
теме, извора информација, цитата, перспективе, стила, начинима представљања и у језику
који се користи, а за последицу има фокусираност на личне приче и, у спрези с њима,
субјективност и сензационализам као основне одлике, и изостанак тема и тачног и
релевантног извештавањ у вези са остваривањем/кршењем права и стварањем услова
(приступачног окружења, служби у заједници, обезбеђивање техничких и материјалних
средстава и др.) у циљу изједначавања могућности особа с инвалидитетом, те истицање
оштећења као узрока за неповољнији положај у друштву (пр. он/а не може да уђе у
аутобус зато што је у колицима уместо он/а не може да користи јавни превоз јер он још
увек није (физички) приступачан свим потенцијалним корисницима), непрепознавање
хетерогености групе с обзиром на карактеристике и идентитете због којих њени
припадници/e могу бити вишеструко маргинализовани и дискриминисани (род, узраст,
боја коже, нехетеросексуалност, националност, верска и друга опредељења).
5.3. Теун ван Дејк (Van Dijk 1994) у раду „Discourse and Inequality“ указује на стратегије
које доминантне групе и елита користе у управљању медијским дискурсом на нивоу
контроле садржаја, семантике, реторике и стила и на крају спознаје од стране заједнице и
одржавања постојећих ставова и образаца понашања у јавности.
Елита контролише средства симболичке продукције, приступ јавним дискурсима,
представљaње и репродуковање (Van Dijk 1994: 23): на нивоу садржаја, утичући на оно
што ће се износити у јавности, на нивоу прагматике контролом над говорним чиновима,
на нивоу семантике парцијалном контролом доминантне групе над сопственим
представљањем. Једном делу даје се предност, а други се цензурише кроз семантичке
поступке

негативног

представљања

других

који

се

комбинују

с

позитивним

представљањем себе што резултира даљим озакоњавањем положаја моћних. У случају
предствљања особа са инвалидитетом у анализираном корпусу присутни с у семантичке
поступци које Ван Дејк наводи:
а) Очигледно порицање: „Немам ништа против њих АЛИ...‟
б) Очигледно

допуштање:

„Наравно

да

постоје

паметне

особе

инвалидитетом, АЛИ како ће оне ... кад не могу ... или кад су... ‟, односно,
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с

„Наравно да могу много тога самостално и имају права, али оне због свог
оштећења ипак не могу без помоћи‟
в) Трансфер: „Ја тако не мислим, АЛИ моји пријатељи сматрају да они... ‟
г)

Контраст „Ми не можемо (да се запослимо, да добијемо станове), а за њих се
отварају радна места (у вези са увођењем обавезе запошљавања особа с
инвалидитетом), граде ку ће (Ромима у реадмисији) и сл.

5.3.1. На нивоу стила и реторике доминантно је наглашавање: једни су добри, други нису,
наглашавање негативних поступака друге групе и ублажавање негативних поступака
представника/ца своје групе. На нивоу теме наглашавају се:
а) социо-културни и други разлози за недовољну адаптацију;
б)

девијантности установљених, доминантних норми: маргинализоване групе
доводе се у везу са проблемима, конфликтима или опасностима и треба их
контролисати (нпр. децу и одрасле особе с менталним инвалидитетом и
психичким болестима, и то кроз изражену бригу и институционалну заштиту)
или, либералније: особе с инвалидитетом имају проблем и потребна им је
помоћ других.4

в) у такмичењу за ресурсе наглашава се разлика између нас и њих,
маргинализоване групе представљају опасност за нашу земљу, посао и сл.
На нивоу медијског наратива доминантне су убеђивачка и аргументативна функција,
а не афирмишућа (у том смислу да имати оштећење представља једно од могућих
животних искустава и да оно не умањује вредност живота и живљења особе која га има)
или забавна. Највећи део анализираног медијског материјала чине приче о
појединцима/кама и њиховим искуствима, личне приче и исповести најчешће праћене
фотографијама и сликама. Атмосфера и основно осећање у њима упућују на бригу, тугу
и патњу, што имплицира то да особе с толико проблема само продукују проблеме
друштву.
Приступ представника/ца мањинских група медијима у фокусу је пажње Теуна ван
Дејка, Колина Барнса и Бет А. Хeлер5, што се, по Ван Дeјку, одражава на:

У посматраном корпусу ситуацију још више проблематизује то што различите маргинализоване групе
јавно траже помоћ, те у чланцима доминира (најчешће једнострано) анализирање различитих проблема.

4
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– избор тема,
– перспективу,
– присуство или одсуство актера вести,
– цитирање актера вести.
Полазећи од појединачних ставова и стереотипа до којих су у истраживањима дошли
Колин Барнс и Божана Ињац, намера ми је била да утврдим да ли се и на који начин
наведени семантички поступци и стратегије користе у новинским текстовима на српском
језик у, могуће узроке овој појави и да укажем на то у којем би правцу требало мењати
постојећу праксу.
Сви наведени аутори/ке у новинским текстовима анализирају:
– тему,
– наслове, поднаслове и наднаслове,
– цитате и извор.
Ван Дејк се, поред ових елемената, бави и:
– стилом и реториком,
– ефектима текста на друштвену спознају, односно понављањем ставова и
устаљеним сликама,
– локалним значењима.

6. УПОТРЕБА ЈЕЗИЧКИХ СРЕДСТАВА
У обрађеном корпусу постоји неколико тачака у вези с употребом терминологије што
се понавља готово на нивоу правила или феномена, доприносећи аргументативној
/проблемској функцији основне приче и текста као целине што може да буде одраз
(не)постојања стратешког приступа на пољу равноправности свих у јавном говору у
оквиру једног медија и један од аспеката маргинализације теме и (не)пропознавања
властите улоге на овом пољу од стране конкретног медија. Стога ћу овај сегмент
анализирати управо у оквиру анализе функције приче и текста.
Терминологија, заменице, титуле, жаргон и друга језичка средства која се користе
за идентификацију особа које су предмет новинског текста, чланка на
5

Сви аутори указују на ниску стопу запослености и ангажмана припадника/ца мањинских група (Ван Дејк)
и конкретно особа с инвалидитетом (Барнс, Хeлерова, Адамсова), наводећи га као први међу разлозима за
одсуство и неодговарајуће представљање особа из маргинализованих заједница у медијима
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Интернетуили

транскрибованог

телевизијског

прилога

укључени

су

у

анализупревасходно с аспекта њихове условљености доминантним идеолошким оквиром
и ставовима који из њих проистичу. Пажња је, поред тога, била усмерена на то:
– да ли је употреба ових језичких средстава доследна: на нивоу текста, од стране
једног аутора/ке, у једном листу (или рубрици);
– да ли се у текстовима у избору термина и начина писања, води рачуна о родној
компоненти и другим аспектима идентитета извора, саговорника или особа о којима
говоре.

7. ПОДАЦИ О КОРПУСУ
Истраживање jе спроведено превасходно на грађи на основу прес клипинга од
2005. до 2014. године, који је, посредством Покрајинског секретаријата за рад,
запошљавање и равноправност полова у склопу Програма за једнакост особа с
инвалидитетом, Центру „Живети усправно‟ до 2013. године слала Агенција NINA MEDIA,
те на основу медијског материјала прикупљеног у Центру за самостални живот особа са
инвалидитетом Србије (већим делом са Веб странице http://www.osi- press.com/) и других
организација особа с инвалидитетом. Анализирани су текстови из недељника Арена 92,
Борба и Време, дневних листова Данас, 24 сата, Дневник, Глас jавности, Грађански лист,
Национални грађански, Народне новине – Ниш, Наше новине, Политика, Press и Телеграф,
часописа Економист, Преглед, Предузећа и Progressive, вести са портала грађанске
Војводине „Аутономија“, транскрипти вести на сајту Јавног сервиса Војводине, Б92 и
Радија Студио Б
За потребе овог рада поредила сам резултате истраживања принципа представљања
особа с инвалидитетом са извештајем Онеспособљавајуће приказивање и медији Колина
Барнса (Barnes [1992]2012) из 1992. за Британски савет организација особа с
инвалидитетом, са завршним извештајем о обухваћености теме инвалидности у медијима у
САД за Центар за приступачно друштво, Бет Хелер (Hаller 1999) из јула 1999. године, као
и са истраживањем Stop Press: How the Press Portrays Disabled People

(Cooke, Liz,

Gwilym2000) SCOPE – Лондон (2000) које поред анализе ситуације даје и упутства
медијима у вези са предствљањем особа с инвалидитетом, те са истраживања Регионалне
канцеларије Хендикеп Интернешенал за југоисточну Европу Инвалидност у штампи:
истраживање о томе како су инвалидност и особе са инвалидитетом приказани у
штампаним медијима у Босни и Херцеговини, Црној Гори и Србији у 2006. години. Грађа у
21

писаним медијима на српском језику потврђује опште ставове и тенденције у односу према
особама са инвалидитетом укључујући и употребу језичких средстава уз једини варијетет у
употреби конструкције
ОБОЛЕО ОД (НЕЧЕГА)

AFFLICTED BY

[ПОГОЂЕН/А/О (НЕЧИМ)] у односуна конструкцију

у српском и сродним језицима које у основи имају исто значење.
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II AНАЛИЗА КОРПУСА

Ставови које ми нормални заузимамо према особи која носи стигму, и акције које
предузимамо у вези с њом, општепознати су, пошто су то реакције које милосрдни
друштвени чин чини мекшим или исправнијим. По правилу, ми, наравно, верујемо да
особа са стигмом није људско биће. Услед овакве претпоставке ми спроводимо разне
облике дискриминације, путем којих веома ефикасно, мада често несвесно, смањујемо
могућности у животу те особе. Ми стварамо теорију- стигме, идеологију којом
објашњавамо инфериорност те особе и степен опасности који та особа
носи.Употребљавамо различите појмове везане за стигму као што су богаљ, ђубре, морон у
свакодневној комуникацији као метафоре и слике, наравно без размишљања о правом
значењу ових речи. Склони смо да приписујемо многобројне недостатке на основу неког
основног недостатка, а истовремено да придодајемо неке пожељне али невољне
карактеристике, често натприродне (Goffman 2009: 17).
Исто тако може се десити да особа не живи онако како ми то од ње очекујемо... заштићена
својим сопственим уверењима особа се осећа као потпуно нормално људско биће, а ми
смо ти који заправо нисмо људска бића. Та особа носи стигму, но то је уопште не дотиче
нити осећа било какво кајање због тога (Goffman 2009: 18).

1. ТЕМА, СТРУКТУРА И ОПРЕМА ТЕКСТА
1.1. ТЕМА. Кад се сагледа медијски материјал о особама с инвалидитетом, стиче се
утисак да је он одраз неслагања између двају погледа на стигму, које предочава Гофман,
те да се у великом броју текстова полази од једног или више усвојених стереотипа. У
медијским текстовима особе с инвалидитетом су:
а) јадне, несрећне, оне не могу бити срећне, треба их сажаљавати, и стога су
предмет доброчинства и милосрђа, неопходна им је помоћ других, терапија и
излечење;
б) жртве насиља;
в) предмет исмевања, пошто су „грешка природе“, а болест, односно оштећење
казна је за њихов или туђи грех, или, пак, потомци славних људи са сличним
искуством;
г) сексуално абнормална или асексуална
бића;
д) упркос оштећењу успешне исто као и особе које га немају, чак и више од њих,
али ипак не могу самостално и без помоћи породице, која је посредник између
њих и заједнице и друштва у целини, да доносе одлуке и управљају
23
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својим поступцима и зато се друштву упућује апел за помоћ и солидарнст да се
физичко окружење прилагоди;
ђ) терет себи и друштву, јер користе повластице и представљају претњу у смислу
трошења ресурса који су и овако на измаку;
е) нису способне да дају свој допринос као особе без оштећења.
Тематски оквир и идеолошка матрица текстова о особама с инвалидитетом у складу су
са преовлађујућим самарићанским, каритативним, етичким, религијским и медицинским
моделима приступа оштећењуи инвалидности. 6
Оваква перспектива имплицира карактеристичан:
1.

ИЗБОР ТЕМЕ:

положај особа с инвалидитетом, лечење, тј. терапија, образовање,

запошљавање, спорт и к ултура, најчешће с аспекта наглашавања успеха упркос
оштећењу и препрекама. Активности на пољу културе и спорта најчешће су повод за
елаборирање теме у вези са друштвеним положајем особа с инвалидитетом или елемената
личне приче у циљу истицања воље, упорности особа с инвалидитетом њихових
ближњих, величања њихових поступака и квалитета односа (уп. ИЦ 2);
2.

ОДРЕЂЕНИ ВАНЈЕЗИЧКИ (СИТУАЦИОНИ) КОНТЕКСТ

(породична кућа или соба особе с

инвалидитетом, институција чије усл уге користи, школа, боравак, организација, клуб,
радни простор, јавни објекти углавном у вези са догађајима намењеним особама с
инвалидитетом, спортски објекти при чему се наглашава њихова ексулузивна функција,
не/приступачност, здравствене установе или објекти у којима се пружају посебне
здравствене услуге за особе с инвалидитетом, позоришне представе и друга дешавања
које организују организације особа с инвалидитетом и организације за особе са
инвалидитетом, а која су посебно усмерена ка њима или чији су оне актери); као на
фотографији у ИЦ 3:

6

Уп. Прилог бр. 1.
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1.2. СТРУКТУРА ТЕКСТА: наслов, наднаслoв и поднаслов. О насловима, наднасловима,
поднословима и опреми чланка у литертури о медијском дискурсу пуно је писано. Циљ
ових сегмената новинских чланака или било којег другог облика писаног преношења
информација јесте привлачење пажње читалаца.
Коначну одлуку о избору наслова доноси уредник/ца рубрике, редакције или главни
и одговорни уредник/ца. Наслов преноси основну информацији о теми, односно, о
перспективи у односу на одабрану тему, која у овом корппусу у највећој мери одражава
наведене колективне ставове, међу којима је најизраженији став да су особе с
оштећењима несрећне и да немају право на срећу, те их зато треба жалити и помагати им.
Из анализиране грађе произилази да је ова перспектива израз колективног несвесног и да
проистиче из недовољне информисаности о теми или из недовољне заинтересованости за
њу, а понекад и да се задовољи норма и попуни простор. Први приступ одређивању
наслова карактерише:
− сензационализам и ексклузивност: Четрдесет година хладноће (ИЦ 4); Траже
одговорну државу (ИЦ 5); Краљице вечери и у колицима (ИЦ 6); Хоћу још да
стојим! (ИЦ 7);
− особа с инвалидитетом као супербогаљ или суперхерој: Тим јачи од ТИШИНЕ (ИЦ
2); Победила болест упорним радом (ИЦ 8); Срушила све предрасуде (ИЦ 9); До
свих десетки упркос препрекама (ИЦ 10); Не знају за предају (ИЦ 11);
− тврдње засноване на владајућим ставовима у сврху потврђивања уз честу употреб у
игре речи и других изражајних средстава: Инвалиди нису на маргини (ИЦ 12);
Закони уместо сажаљења (ИЦ 13); Новим законом против предрасуда (ИЦ 14);
Лакше особама с инвалидитетом (ИЦ 15); Бољи услови живота особа с
инвалидитетом (ИЦ 16); Право на живот у отвореној средини (ИЦ 17); Нови вид
терапаје за децу (ИЦ 18);
− скретање пажње и подстицање емпатије Повратак на улицу или Дом (ИЦ 19);
− отворено стављање на страну особа с инвaлидитетом и директна критика за однос
према њима: Газде неће инвалиде (ИЦ 20); „Терминатори‟ малтретирају ђаке с
хендикепом (ИЦ 21); Инвалиди „Заставе‟ пасторчад државе и града Крагујевца
ИЦ 22); Бахате по џепу (ИЦ 23); Паркинг за инвалиде на мети бахатих возача
(ИЦ 24); Послодавци у мраку (ИЦ 25).. Овакав вид директне јавне критике и
прозивања других, односно преношења одговорности на друге
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за одређене ситуације или положај особа с инвалидитетом већ у наслову, могао би
потенцијално да изазове револт и одбијање читалаца и да утиче на смањење
интересовања за тему;
− негативно одређивање или умањивање вредности елемената и предмета који се
сматрају карактеристичним за особе с инвалидитетом, без свести о њиховој
вредности и њиховом значењу и значају за особе с оштећењима и друштво уз
елементе исмевања или сажаљења: Несвакидашњи рођендански поклон (ИЦ 26);
Посета „породици‟ са Дауновим синдромом (ИЦ 27); Подзаконски акти на
,штакама’ (ИЦ 28); Како се споразумети тишином (ИЦ 29); Златна ниска
обавијена тишином (ИЦ 30).

(ИЦ 28)
Упориште овим насловима треба тражити у томе што на нивоу колективне спознаје
електромоторна колица представљају нешто несвакидашње, а бити на штакама значи
бити климав, без равнотеже, недовољно стабилан, несигурно се кретати. Комуницирати
знаковним

језиком

значи

комуницирати
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тишином,

а

пошто

тишину

као облик комуникације користи мали број људи у односу на оне који се гласно
споразумевају споразумевање тишином нема исту вредност. У насловима Подзаконски
акти на ,штакама’ и Златна ниска обавијена тишином друштвени поступак поистовећује
се са колективно усвојеном карактеристиком групе чије кретање карактерише несигурност,
којој је потребан ослонац или оном која користи мање вредан вид комуникације. Насловом
Човек који види ехом (ИЦ 31) у чланку о посети човека који је развио технику запажања
положаја предмета из окружења помоћу слања ниско фреквентних звукова имплицира се
да је вредније видети него не видети. За особу која користи штаке, не види или јој је
знаковни језик матерњи претпоставља се да и сама тако мисли, о њеној потенцијалној
реакцији на овакву алузију или поређење не размишља се. Подразумева се да се и она
слаже с тим јер друго гледиште није познато. Исто је и са ставом о томе да група особа са
Дауновим синдромом, или било којим другим оштећењем може да функционише као
породица или у некој другој форми (друштвене, односно, културне) заједнице.
Генерализација односно коришћење колективног или енциклопедијског знања једна
је од честих стратегија у насловљавању. Особе с инвалидитетом доводе се у везу са
личностима из пршлости које су имале слично искуство, уп. прим. Хомерови синови (ИЦ
32):
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Сврха овакве идентификације јесте да читаоце подсети на један од елемената
Хомерове биографије, алудирајући на повезаност особе о којој се говори са Хомером на
основу изостанка способности вида као заједничке физичке карактеристике, што је
ефектно за скретање пажње, али с аспекта информативности може да изазове конфузију, а
дискриминаторно је и у односу на самог Хомера и слепе мушкарце, вишеструко
дискриминаторно у односу на слепе жене и у нескладу је са садржајем чланка који говори
о псима водичима и о томе која су помагала у Србији доступна слепим особама. Како су
двојица чланова Удружења Хомер извор информација, направљена је и алузија на нешто
што припада особама са инвалидитетом – назив удружења који је осмислила једна група
унутар заједнице.
1.2.1. Наднаслов. У овој групи текстова наднаслов тематски сужава текст, односно
најављује тему текста и опсег бављења њоме: нпр „Кретање слепих у Србији“ из
наведеног чланка; уп. и следеће примере наднаслова (Нн) и наслова (Н):
Нн: Запошљавање слепих и слабовидих особа
Н: Послодавци у мраку
Нн: Шест и по деценија организације слепих у Зрењанину
Н: Све више деце без вида (ИЦ 33)
Нн: УПС критикује примену нове обавезе запошљавања особа са инвалидитетом
Н: Подзаконски акти – на „штакама“
Нн: Александар Ристов, који болује од дечје церебралне парализе, захваљујући
комшиници и Лионес клубу из Швајцарске добио савремена инвалидска колица
Н: Несвакидашњи рођендански поклон
Нн: Једанаестогодишњи Чаба Дохар први пут проходао уз помоћ ходалице
Н: Хоћу још да стојим
Нн: Хуманитарни концерту ОШ Десанка Максимовић у Бачкој Паланци
Н: Положили испит хуманости (ИЦ 34)
Нн: ГЛ на курсу знаковног говора
Н: Како се споразумети тишином
Нн: Ревија радионице Ђепето у холу Бановине
Н: Краљице вечери и у колицима
Нн: После 6 година, програму становања за особе са интелектуалним тешкоћама,
прекинуто финансирање
Н: Повратак на улицу или дом
Нн: Фудбалски дани глувих и наглувих у Београду
Н: Тим јачи од тишине
Нн: Заборављени победници екипних светских шампионата глувих
Н: Златна ниска обавијена тишином
Нн: Инвалидска удружења страхују од најављене буџетске штедње
Н: Немаштина после укидања Лутрије Војводине (ИЦ 35)
Нн: Оболели од мултипле склерозе протествовали испред Министарства рада
Н: Траже одговорну државу
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Нн: У сомборској школи Вук Караџић отворена сензорна соба
Н: Нови вид терапије за децу
Нн: Како живе новосадски студенти са инвалдитетом
Н: Све десетке упркос препрекама
Нн: У Србији више од пет хиљада особа с интелектуалним инвалидитетом живи у
специјализованим институцијама
Н: Права на животу отвореној средини
Нн: Репортери АЛО! На тренингу кошаркаша у колицима
Н: Не знају за предају
Нн: Прича о Драгици Гогољак из Оџака, жени за пример
Н: Победила болест упорним радом

Ови наднаслови могли би, с обзиром на информативност и објективност, да буду
наслови, и то би могао бити почетни корак у промени односа према теми.
У мањем делу наднаслов доприноси:
– сензационализму наслова и целог чланка: „Исповест заменице председника
Скупштине Града у упорној борби за права инвалида“ уз наслов Срушила све
предрасуде;
– скретању пажње на особе с инвалидитетом и одржавању постојећих ставова:
ПОМОЋ! уз наслов Клубукоме се учи самосталност (ИЦ 36); „Особе са
инвалидитетом се најлакше социјализују кроз дружење и игру“ уз наслов Плесом
до радости живота (ИЦ 37);
– директној критици односа друштва према особама с инвалидитетом:
„Послодавци избегавају особе с инвалидитетом“ уз наслов Новим законом против
предрасуда, или су оне повод да би се изрекла јавна критика:
1.2.2. Поднаслов и лид. Уколико наднаслов изостаје поднаслов или лид уводе у тему.
Њима се, уз тему и актере, најављују и стил и тон новинског чланка. У већем делу
обрађене грађе поднасловом (Пн) или лидом (Л) се:
– конкретизује повод за писање чланка:
Н: Инвалиди „Заставе“ пасторчад државе и Града Крагујевца
Пн: Пошто је Фијат преузео Заставу, заштитној радионици Застава ИНПРО прети опасност да остане
без производних погона
Н: Послодавци у мраку
Пн: Најчешће предрасуде су да особе са инвалидитетом не могу да остваре радни учинак и не поседују
одговарајућа знања
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Н: Тим јачи од ТИШИНЕ
Пн: После седам година, уз помоћ Лутрије Србије и других добротвора, обновљен рад клуба основаног
још 1932.
Н: Нови вид терапије за децу
Пн: Нови вид терапије користиће се у терапији деце и младих с менталном ретардацијом, деце која
болују од аутизма, хиперактивног синдрома и других поремећаја

– преносе владајући став и перспективу кроз сензационализам
Н: Краљице вечери и у колицима
Пн: Ревија по револуционарности превазишла и најчувеније светске модне марке. Девојке са
инвалидитетом публици показале како се може бити елегантан и одузимале дах гледаоцима
Н: Четрдесет година хладноће
Пн: Температура је ових дана тек нешто изнад нуле, а они се не баве мерењем и рачунањем јер је
природа ту операцију за њих учинила готово немогућом
Н: Срушила све предрасуде
Пн: Марија Вребалов, после тешког удеса, већ десет година је везана за колица
Н: Несвакидашњи рођендански поклон
Пн: Јака воља, жеља за успехом и спортски дух јачи су од сваке невоље, што најбоље потврђује
пример фудбалера Олимпије
Л: До сада је имао пет операција на ногама, које су биле потпуно искривљене и у којима је имао
несносне даноноћне грчеве. Данас је много боље. Основну школу завршио захваљујући вољи
Н: До свих десетки упркос препрекама
Л: „Упркос свим тешкоћама са којима се суочавам због инвалидитета, трудим се да не одустајем од
својих циљева. Било ми је тешко да се одвојим од породице, сматрала сам да је најбоље да се што пре
осамосталим. Иако понекад не могу сама ни јакну да скинем, да извадим књиге из торбе, да одем
упродавницу, а често се брзо уморим па не могу ни да пишем, не одустајем јер верујем да ћу успети“
прича Чила Варкуља, студенткиња Природно-математичког факултета

У наведеном примеру за лид је употребљен цитат, кондензован и стилски обрађен
тако да изгледа као директно пренет емотивни набој саговорнице, најављујући тон текста,
начин обраде теме, тј. приступ теми и доминаннтан став: оштећење узрокује бројне
препреке које особа савладава јаком вољом, упорношћу и захваљујући подршци других.
Уп. ИЦ 11.
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ИЦ 11
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– најчешће цитиране тврдње засноване на владајућим ставовима, на њиховом
потврђивању или критици
Н: Проблем је у предрасудама (ИЦ 39)
Пн: „Најтеже су предрасуде да смо неспособни, али тиме што сам дипломирао, па уписао мастер
студије филозофије докaзујем да нисмо’” – прича Чедомир Цицовић
Л: „За друштво је исплативије да се особама са инвалидитетом омогући да се образују, а самим тим и
да се запошљавају и зарађују, него да им се даје социјална помоћ.“
Н: Пољупци за Едну (ИЦ 3)
Пн: „Особе с инвалидитетом одлични глумци, способни и за друге послове“
Н: Максимална подршка (ИЦ 40)
Л: Неопходно је да се припадници једне од најосетљивијих и тешко упошљивих категорија незапослених
пријаве на евиденцију НЗС, што ће им омогућити да користе различите мере подстицаја званичне
државне институције за запошљавање, као и других социјалних партнера.

– скретање пажње и подстицање емпатије
Н: Хоћу још да стојим (ИЦ 7)
Л: Крајем јануара Чаба је у бакином друштву кренуо пут Немачке, где је требало да буде подвргнут
испитивању због операције ногу. Кад су га прегледали, лекари у Офенбаху закључили су да је још рано
за такав захват.
Н: Положај особа са инвалидитетом знатно побољшан (ИЦ 41)
Л: Упркос побољшању ситуације, питања организованог превоза, образовања и запошљавања још нису
решена.

– феномен супербогаља:
Н: Шампион упркос инвалидитету (ИЦ 42)
Л: Младић и поред инвалидитета постиже изузетне спортске резултате

1.3. ФОТОГРАФИЈЕ. Кључни елеменат за преношење, односно пријем основне поруке
чланка представљају фотографије. У највећем делу евидентна је тежња да се фотографијом
афирмишу могућности особа са инвалидитетом. Најчешће саговорници/е седе за радним
столом, за рачунаром или су у некој акцији, на улици, спортском терену и сл. Неретко, као на
фотографији уз чланак Подзаконски акти – „на штакама“, особе су окренуте леђима.
Колица на фотографији или у виду стилизованог знака често симболишу особе са
инвалидитетом и најављују тему инвалидности, иако од укупног броја особа са
инвалидитетом, према подацима преузетим од европских организација које раде на пољу
приступачности и дизајна за све, корисници/е колица чине до 2% заједнице особа са
инвалидитетом; уп.
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Н: КОО демантује наводе Центра Живети усправно (ИЦ 43)

Н: Особама са инвалидитетом неопходна хитна помоћ града (ИЦ 44)

Н: Опао број незапослених особа са инвалидитетом (ИЦ 45);
Н: Центар Живети усправно апелује за помоћ (ИЦ 46)
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Н: Послодавце упознати са предностима у запошљавању инвалида
Л: „Како коначно несметано укључити особе са инвалидитетом у процес рада и објаснити
послодавцима да од тога могу да имају користи“ (ИЦ 47)
KADA POSAO ŽIVOT ZNAČI

Za osobe sa invaliditetom posao znači mnogo više nego onima bez invaliditeta. Da li to naše sebično
društvo može i hoće da razume? (ИЦ 48)

NVO: PRETI PREKID PROGRAMA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

Centar Živeti uspravno zatražio je danas od pokrajinskih i gradskih vlasti da obezbede finansijsku
pomoć za tu organizaciju, kako ne bi došlo u pitanje sprovođenje programa na koje je trenutno upućeno
250 korisnika (ИЦ 49)
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B92 - Vesti - NS: Problemi osoba sa invaliditetom
12. 1. 2014. ... NS: Problemi osoba sa invaliditetom. Izvor: B92. Novi Sad –
Nova godina donela stare probleme
onima koji žive uz pomoć ličnih asistenata u...(ИЦ 50)
.

B92 - Vesti - Danas Dan osoba sa invaliditetom
3.12.2013. Nizom manifestacija danas će u Srbiji biti obeležen (ИЦ 51)
Međunarodni dan osoba sa invaliditetom čiji je položaj unapređen,
ali koje su i dalje ...

Osobe sa invaliditetom traže veću podršku za samostalni život (FOTO) (ИЦ
52)
Više od 100 osoba sa invaliditetom u devet gradova u Srbiji koristi uslugu personalne asistencije, koja im
pomaže da održe i unaprede kvalitet života, ali bi taj broj trebalo da bude znatno veći, ocenjeno je
povodom Dana samostalnog života, koji se danas prvi put obeležava u Evropi
Proglašavajući 5. maj za Dan samostalnog života, Evropska mreža za samostalni život (ENIL) želi da
skrene pažnju na potrebu dosledne primene člana 19. Međunarodne konvencije o pravima osoba sa
invaliditetom, vezanog za njihov samostalni život i uključenost u lokalnu zajednicu, rekla je na
konferenciji za novinare predsednica Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije Gordana
Rajkov.
Centar je jedan od osnivača ENIL-a, podsetila je ona i dodala da Srbija obeležava ovaj dan, iako nije
članica EU, kao zemlja koja je mnogo učinila na unapređenju prava u ovoj oblasti, posebno zbog činjenice
da je 2009. ratifikovala konvenciju.

Foto:sxc.hu/jvangalen
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Rajkov je istakla da Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije obeležava ovaj dan u svim
gradovima u kojima ima svoje lokalne organizacije – Somboru, Beogradu, Smederevu, Jagodini, Boru,
Čačku, Kragujevcu, Nišu i Leskovcu.
Beograd ima najviše korisnika usluge personalne asistencije, ali je jedini od većih gradova u zemlji koji
ovu socijalnu uslugu, predviđenu Zakonom o socijalnoj zaštiti, ne finansira iz gradskog budžeta, rekla je ona
i objasnila da “taj servis i nije namenjen svim osobama sa invaliditetom, već pojedincima koji žele da
žive aktivno u zajednici”.
- Samostalni život osoba sa invaliditetom nije moguć bez usluge personalne asistencije -izjavila je
direktorka mreže “Iz kruga” Lepojka Carević Mitanovski.
Tim ove nevladine organizacije je prošao obuku za pružanje te usluge, uvedene u Srbiji 2001, kad je u
Beogradu počeo da radi prvi eksperimentalni servis personalne asistencije.

Foto: Telegraf
Rukovodilac Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike
Vladimir Pešić najavio je da se radi na donošenju još nekoliko normativnih akata koja treba da
unaprede i uslove za samostalni život.
Pored Zakona o znakovnom jeziku, koj i uskoro treba da uđe u skupštinsku proceduru, on je pomenuo da se
priprema i zakon kojim će se jasnije definisati mogućnost oduzimanja poslovne sposobnosti osobama
sa mentalnim invaliditetom, što je trenutno jedna od velikih tema u svim evropskim zemljama.
Pešić je dodao da se ministarstvo, u saradnji sa organizacijama za zaštitu slepih i slabovidih, uključilo u
kampanju za veću upotrebu pasa vodiča, što je normativno već regulisano ali je prepreka nedostatak
novca.

Foto: sxc.hu/Wiuff
Kad je u pitanju saradnja sa nevladinim organizacijama, on je naveo da Sektor za zaštitu osoba sa
invaliditetom finansira 105 projekata, sa oko 60 miliona dinara.
Na konferenciji je istaknuto da se Dan samostalnog života u zemljama EU obeležava na različite načine,
ali je svuda u znaku sveopštih mera štednje, koje naročito utiču na podršku samostalnom životu osoba
sa invaliditetom.
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У претходним примерима и у ИЦ 52 који је са информативне стране и у односу на
цитиране изворе релевантан, фотографије и симболи одражавају утисак тескобе, терета, тешке
социјалне приче, изобличености тела, особа је погнуте главе или се, што је најчешћа
ситуација, ставља акценат на напор који чини да би покренула точак. Овакво симболичко
приказивање деперсонализује особу. Код људи са личним искуством може да изазове револт и
изазове или продуби осећај ниже вредности, а код већег дела које треба информисати и
подстаћи да утиче на промене, с обзиром на то да слика, уз наслов, има функцију да привуче
пажњу читалаца да се задрже на тексту и да га прочитају, може да изазове страх и одбојност и
доприноси одржавању дистанце и предубеђења да је користити колица трагично, праћено
потпуним одсуством среће и ичег лепог. Поред тога, идентификовање заједнице особа са
инвалидитетом само са корисницима/ама колица указује на неупућеност у њену демографску
структуру.7 Уп. ИЦ 41:

Уп. „...у вези са представљањем онеспособљаваних особа на телевизији генерално, оне не представљају
онеспособљену заједницу у целини. Око 65 процената онеспособљаваних ТВ лица представљају мушкарци,
50 процената има између двадесет пет и четрдесет година, а 95 процената су припадници/е беле расе;
међутим, већина онеспособљаваних особа су жене, припадају старијим старосним групама, а већина потиче из
мањинских етничких или расних заједница. Исто тако, онеспособљаване особе претежно се приказују са
оштећењима која утичу на њихову покретљивост, понашање или изглед (Cumberbatch, Negrine 1992: 136). На
телевизији, као и у медијима генерално, колица и пас водич постали су симболи за искуство
онеспособљености. Осим што је нетачно, то доприноси одржавању распрострањеног незнања о томе шта
оштећење реално подразумева“ (Barnеs [1992]2012: 81-82).
7
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Текст је информативан, извори су релевантии, питани су директно људи са личним
искуством, наслов је у складу са текстом, поднаслов је изван контекста, али се чини да је
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изабрана фотографија убачена само зато што је у питању тема у вези са којом треба да се
прикаже оголелост, хладноћа и безнађе. Болничка колица задњом страном окренута према
степеништу које би требало да представља препреку.

Фотографија приказује оно што

већина људи има у свести при помисли на особе са инвалидитетом или у сусрету са нама:
како решити ситуацију и колица подићи уз степенице. Личност, друштвена улога,
достигнућа и достојанство особе којој је намењено помагало оваквог дизајна у сусрету са
препреком какву представља степениште није у фокусу колективне бриге, нити се на
појединачном нивоу, при опремању текста размишљало о њеној прикладности с обзиром на
садржај и повод објављивања.
Следи неколико примера у којима је извор графички представљен знаком којим сам
себе представља и види у јавности уз текст који је у складу са уређивачком политиком
медија (ИЦ 53; ИЦ 54):
ŽIVETI USPRAVNO: NEDOSTAJE TRI MILIONA DINARA

Gradonačelnik obećao pomoć, ali obećanje nije ispunio, zbog navodne bliskosti Centra sa Demokratskom
strankom!? (ИЦ 53)

Н: НВО: Град није уплатио обећане паре (ИЦ 54); Живети усправно у мањку три милиона динара
(ИЦ 55)

Симболичко приказивање извора доприноси сагледавању његове релевантности и
равноправности људи на које се текст односи. У примеру (ИЦ 56) коментаром уз
фотографију аутор је истакао да спортски успех параолимпијаца представници власти не
вреднују у складу са принципом равноправности:
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MEDALJE KOJE SE NE BROJE

Paraolimpijci i položaj osoba sa invaliditetom

Paraolimpijci: Bez ovacija, bez gradonačelnikove terase
(ИЦ 56)

уз

Следећа фотограјија снимљена је за потребе Радио-телевизије Војводине

прилог

под

насловом

Поново

недостаје
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новац

за

асистенте

(ИЦ

57).

Слика је, што је могуће видети при њеном скидању са ВЕБ странице РТВ-а,
интерно насловљена са „invalidi-pristup-rampa-invaliditet-platforma_660x330“, што може да
послужи као таг, али и да укаже на дилему ауторке које појмове да употреби. Није у
ужем смислу прикладна теми прилога јер бележи пример неприступачности објекта и
вероватно је снимљена за потребе прилога о приступачности, али приказује однос према
достојанству особе која због минималне препреке у различитим временским условима
треба да стоји испред објекта и да (претходно) осмисли начин како ће обавити посао због
кога је до поште дошла. На фотографији се види се лице особе (из профила) и реакција у
односу на ситуацију у којој се налази, али изостаје утисак безнадежности и отуђености
присутан у претходним примерима у којима су људи фотографисани с леђа, у сенци и
мраку или они у којима су фотографисани само делови помагала и евентуално рука или
нога на њима.
У примеру (ИЦ 9):

сврха наслова, поднаслова и коментара испод фотографије јесте да допринесу
сензационалности и да код читалаца подстакну мисао о томе да се упркос променама које
доноси оштећење, помагалима и препрекама, може лепо живети и остварити у сваком
смислу, што је чест семантички поступак у изражавању односа према феномену
супербогаља. Фотографија, насупрот томе, преноси информацију о задовољној особи која је
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свесна којим адутима располаже, стало јој је до тога како изгледа и какав утисак њен изглед
оставља, по чему се не разликује од својих вршњакиња, жена с којима дели неко друго
искуство и од других жена које учествју у јавном животу.
1.4. РУБРИКЕ. Текстови тематски везани са особе са инвалидитетом, осим у Блицу, из којег
је ексцерпиран највећи део грађе, где се текстови групишу у односу на место/град, подручје
или регион у којем се догађај одвио или из којег се вест преноси без обзира на тему (нпр.
Београд, Војводина, Ниш, Нови Сад, Србија), распоређени су по рубрикама сходно:
а) месту/географском подручју на којем се збио неки догађај, одакле потиче вест,
извор и актери: Балкан (Преглед), Београд (Вечерње новости, Глас јавности,
Данас, 24 сата, Друштво и економија, Курир, Правда, Преглед, Прес, Сутра)
Београдска хроника и Синоћ у Београду (Политика), Војводина (Глас јавности,
Грађански лист, Национанални грађански). Зрењанин (Дневник), Нови Сад
(Вечерње новости, 24 сата, Данас, Дневник, Грађански лист, Национални
грађански), Нови Сад-Војводина (Данас), Новосадска хроника (Дневник), Србија
(Глас јавности, Политика), Град/Хроника и Град/Информатор (Народне новине –
Ниш);
б) садржају или тематској области: Догађаји (Спортски журнал), Друштво (Глас
јавности, Данас, Дневник, Курир, Политика, Предузеће), Друштво и економија
(Привредни преглед, Преглед), Култ ура (Данас), Људи и догађаји (Глас
јавности), У фокусу (Наше новине, Прес), Судбине (Илустрована политика), Топ
теме (Народне новине – Ниш), Посао (Политика), Спорт (Вечерње новости,
Дневник), Шах (Политика);
в) врсти текста/жанру: Вести (Ало, Курир), Хроника (Данас), Мозаик (Борба),
Откривамо (Арена 92), Панорама (Грађански лист), Репортажа (Глас јавности);
г) ненасловљене рубрике (Објектив, Национални грађански, Нин).
Анализиране Бетине вести објављене су у рубрикама Нови Сад и Србија, Танјугове у
рубрици Централна Србија.
Текстови о особама са инвалидитетом везују се или за географско подручје или се
објављују у рубрикама у којима читаоци могу наћи информације о свакодневним,
различитим друштвеним и животно важним темама, што негира почетну претпоставку о
везивању ових текстова за рубрике у којима се извештава искључиво о социјалној политици
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или о здравственим темама, што је у првих неколико година овог века било најчешће.
Изузетак представља текст под насловом Сањам да ходам објављен у Илустрованој
политици у рубрици Судбине, састављен је и опремљен тако да свим сегментима потврђује
став о несрећној судбини неког ко постане особа са инвалидитетом.
Страна иа којој ће текст бити објављен одређује се у односу на место догађања, порекло
извора и актера или у односу на тему, при чему се, сем кад је реч о дужини текста
(најчешће су у питању текстови који заузимају мали стубац до два пасуса или највише три
ступца) не прави разлика између њих и других текстова, што је позитивна и значајна
разлика у односу на претходни период.
2. ПРОЈЕКТИВНЕ СТРАТЕГИЈЕ
2.1. Од пројективних стратегија које је за расни дискурс утврдио Ван Дејк (Van Dijk
1994) у овом корпусу на нивоу теме препознају се и наглашавају:
(1)

СПЕЦИФИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ КОЈЕ СЕ СМАТРАЈУ КАРАКТЕРИСТИЧНИМ ЗА ОСОБЕ С

ИНВАЛИДИТЕТОМу ОДНОСУ НА ДОМИНАНТНУ ГРУПУ;

уп. поднаслов чланка Хомерови

синови (ИЦ 32)

(2)

БИО-СОЦИО-КУЛТУРНИ,

ФИЗИЧКИ,

ИНТЕЛЕКТУАЛНИ

НЕДОВОЉНУ АДАПТАЦИЈУ, ОДНОСНО ИНТЕГРАЦИЈУ;

И

ДРУГИ

РАЗЛОЗИ

ЗА

уп. поднаслов, наслов и лид (ИЦ

58):

Н: Максимална подршка
Л: Неопходно је да се припадници једне од најосетљивијих и тешко упошљивих категорија
незапослених пријаве на евиденцију НЗС, што ће им омогућити да користе различите мере и
подстицаје званичне државне институције за запошљавање, као и других социјалних партнера.

Закључак радијског прилога под насловом Особе са инвалидитетом (ИЦ 59) гласи:
Поводом Међународног дана особа са инвалидитетом 3. децембра стручњаци у Министарству
рада и социјалнне политике оценили су да су сиромаштво и пуна интеграција на тржиште рада и
запошљавање основни проблеми ове рањиве групе становништва.

(3) ДЕВИЈАНТНОСТ УСТАНОВЉЕНИХ, ДОМИНАНТНИХ НОРМИ: ОСОБЕ С ИНВАЛИДИТЕТОМ СЕ
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ДОВОДЕ У ВЕЗУ СА ПРОБЛЕМИМА, ШТО ИЗИСКУЈЕ КОНТРОЛУ (нпр.

деце и одраслих особа с

интелектуалним инвалидитетом и психичким болестима и то кроз изражену бригу и
институционалну заштиту),

ЧЕШЋЕ СЕ ПРЕМА ЊИМА ЗАУЗИМА СЛЕДЕЋИ СТАВ:

особе с

инвалидитетом имају проблем и потребна им је помоћ других; уп. наслов и прву
реченицу текста (ИЦ 4), наслов и лид текста (ИЦ 2), наслов (ИЦ 60):
Н: Четрдесет година хладноће
Пр: Природа се поиграла с неким људима, није им подарила све што им је
потребно да би самостално пловили морем што се живот зове.
Н: Тим јачи од ТИШИНЕ
Л: Јака воља, жеља за успехом и спортски дух јачи су од сваке невоље, што
најбоље потврђује пример фудбалера „Олимпије“.
Н: Слика чежњу за говором
У наведеном примеру одсуство способности слуха сматра се невољом, што је
видљиво и у наслову, тј. искориштеној реченици из цитата саговорника.
Насупрот овом ставу који је изражен у већини наслова текстова који обрађују тему
положаја глувих особа стоји културолошки приступ феномену инвалидности по којем особе
са инвалидитетом чине хетерогену културну заједницу с низом различитих супкултура. На
ширењу свести о овом аспекту сагледавања друштвеног положаја особа са инвалидитетом
највише је до сада урадила заједница глувих особа чија је кампања Глуви председник за
избор глуве особе на чело управљачког тела државног универзитета Галодет у САД 1989.
године допринела признавању културног утицаја заједнице глувих људи и употреби
знаковног језика као грађанског права (Develiger 2005; Shapiro 1993: 74-104).
У нашој земљи ова перспектива широј јавности још увек није позната. Промену је
донео почетак пуне примене Закона о јавном информисању увођењем превода на знаковни
језик у информативне емисије телевизија са фреквенцијом на националном, регионалном и
локалном нивоу, формирање служби преводилаца на знаковни језик и усвајања Закона о
употреби знаковног језика.
Ови процеси присутни су у медијима, али су у већини текстова, као у тексту (ИЦ 61)
извор информација државни службеници, стручњаци или преводиоци, ретко, скоро нигде
изворни говорници знаковног језика, тј. носиоци културног идентитета глувих особа.
Сличан је однос према свим другим припадницима заједнице особа с инвалидитетом
који не комуницирају вербално.
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(4) НАГЛАШАВАЈУ СЕ РАЗЛИКЕ У ТАКМИЧЕЊУ ЗА РЕСУРСЕ ИЗМЕЂУ ДОМИНАНТНЕ ГРУПЕ
И ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ИСТИЧЕ СЕ СПРЕМНОСТ ДОМИНАНТНЕ ГРУПЕ ДА ПРУЖИ
ПОМОЋ:

рањивима (ИЦ 63), инвалидима (ИЦ 64),

особама са инвалидитетом, слепим суграђанима (ИЦ 65) хендикепиранима из
нових просторија (ИЦ 66), или се, пак, све што је потребно особама са
инвалидитетом своди на помоћ и третира као помоћ, чиме се наглашава
беспомоћност једних и надмоћ других (ИЦ 67):

Лид и текст овог чланка преносе релевантне информације, извор је релевантан, али је
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тема дефинисана тако да се услуге социјалне заштите намењене особама са иналидитетом
за самостални живот, не третирају као услуге на располагању грађанима или једној групи
грађана, што је засновано на закону, већ као „помоћ инвалидима“. На фотографији је као
актер у првом плану приказан мушкарац који користи колица у покрету окренут леђима.
Лице другог човека окренутог апарат у такође није видљиво. Невидљивост у овом
контексту може бити из етичких разлога, из намере да се не указује на оштећење или да се
оно сакрије да се не би угрозила приватност особе односно да се фотографија не би
објавила без њене сагласности, али и на деперсонаизацију јер су врло чести примери, попут
раније наведене фотографије РТВ-а да се фотографија снимљена једним поводом користи и
за друге. То се ради и у другим ситуацијама, нпр. кад се извештава о јавним личностима, и
није спорно у недостатку фото материјала. У овом типу

текста, међутим, неретко се

дешава, да се једна тема покрива фотографијама реалних актера друге, што оставља утисак
да медиј не води рачуна о ексклузивности кад је овај сегмент у питању, да изједначава људе
на основу једне карактеристике, могуће, из уверења да због недовољне важности теме и
ужег круга читалаца то неће бити примећено.
Имати оштећење део је личних карактеристика човекових које можемо да покаујемо
или скривамо. Бити особа са инвалидитетом део је идентитета које појединац/ка дели са
безмало милијарду људи на свету услед неприхватања, ускраћивања, ометања, нечињења од
стране целокупне заједнице због уверења да је оштећење непожељна карактеристика, терет
за особу која га имаи, у материјалном смислу, још већи за заједницу, а не као
карактеристика која може да утиче на начин функционисања особе као што може да утиче
било која друга, а да друштво на то треба да одговори обезбеђивањем приступачних услова
за све људе и организовањем услуга које ће омогућити максималан друштвени учинак
сваком свом члану. Идентитет особе која је онеспособљена, ометана у функционисању и
којој се, услед једне урођене или стечене карактеристике, ускраћује равноправан приступ
добрима и услугама доступним и приступачним већини, не треба да се скрива већ да се
промовише, тим пре што је у питању искуство које свако може у току живота привремено
или трајно да доживи, а смањење способности искуство је свих људи како време пролази.
Неприступачност и недоступност свега што је намењено коришћењу нису присутне на
сваком кораку зато што ми, с обзиром на функционисање, представљамо терет и не
заслужујемо боље, већ зато што се на учинак одређених друштвених група и заједница не
рачуна пошто би то променило приступ расподели моћи. Отуда дефинисани стандарди и
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процеси у којима једни чине другима исходују на дугорочном плану уклапањем или
изолацијом,

паралелним

функционисањем,

сиромаштвом

и

различитим

облицима

невидљивости сем у статистици и на бирачким списковима (у које такође, због приступа
одузимању пословне спосособности заснованом на овом моделу, велики број особа са
инвалидитетом није уписан) (Уп. Haller 2010: 147).
2.2. Семантичке стратегије и поступци, карактеристични за расни дискурс (Van Dijk
1994), јављају се и у медијским текстовима о особама са инвалидитетом. Они овде
одражавају уверење о неспособности особа с инвалидитетом и, имплицитно, о њиховој
мањој вредности, а у знатно мањој мери и о вредности њихових поступака. То су:
(1) ОЧИГЛЕДНО ПОРИЦАЊЕ: Немам ништа против њих АЛИ...
Н: За разред је глуп и луд, за Петницу талентован (ИЦ 68)
Л: Ругали су му се како прича, гурали га, вршили нужду у његовим патикама,
шишали, једном су га ишутирали толико да је завршио на хитним интервенцијама.
…Данило Крстајић је за своје другаре из разреда глуп и луд само зато што је глув. (2)
ОЧИГЛЕДНО ДОПУШТАЊЕ:

Наравно да постоје способне особе с инвалидитетом, АЛИ

како ће оне..., кад не могу... / кад су... / наравно да могу много тога самостално, АЛИ,
ИПАК, не би могли без помоћи...
У завршном делу текста Хомерови синови (ИЦ 32) стоји:
Доласком у Београд на студије пре две и по године, Никола је добио слободу да се сам
организује и да се више креће без пратиоца. „Моји родитељи су много добри, али ме
превише штите. Тако сам напунио 21 годину и не знам сам да се крећем по свом родном
граду“, каже Никола... „Мислим да је добро кретати се са псом, али се не треба потпуно
ослонити на њега јер је он само једна врста помагала“, уверен је Никола који је уз велику
помоћ родитеља и старијег брата успео да упише трећу годину факултета, на коме не
постоје специјализоване књиге за слепе особе.

Уз очигледно допуштање да интервјуисани младић може да заврши студије, аутор
наглашава улогу породице прелазећи преко претходног цитата особе са личним искуством
без осврта. На терминолошком плану

литература у форматима приступачним слепим

особама идентификована је као специјлизована. Овим избором, наглашена специфичност
која се сматра карактеристичном за слепе особе указује на одступање од устаљеног коју је
могуће пренебрегнути једино уз помоћ других. Или (ИЦ 69):
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У овом примеру насловом је истакнут разлог за недовољну адаптацију особа са
инвалидитетом, док се у тексту навођењем и разрадом пробелема с којом се оне суочавају
указује на девијантност установљених, доминантних норми, уз либералнији приступ.
Првом тврдњом (исказ надлежне особе, председница Савета за рад са особама са
инвалидитетом) идентификују се услови за унапређење положаја особа са инвалидитетом:
приступачно окружење, образовање, запошљавање и подршка самосталном животу; из
прве тврдње произилази наредна, којом се идентификују непосредни задаци: усмеревање
пажње Савета за рад са особама са инвалидитетом управо на особе са инвалидитетом.
Из наведеног следи даља тврдња којом се уверавање да ће задаци бити испуњени темељи
на тврдњи: градоначелник је упознат с тим шта град чини за особе са инвалидтетом. У
образложењу шта обухвата ̔чињење за особе са инвалидитетомʻ полази се од бројности
групе, будући да се управо тај податак узима као аргумент или/и оправдање за предузете
послове:
постављање инвалидских рампи на значајним локацијама у граду како би ова популација
могла несметано да обавља своје активности, што је само део проблема које особе са
инвалидитетом имају.

Податак да су особе са инвалидитетом често без запослења, основа је за тврдњу да друга
група, метонимијски одређена именицом град треба да преузме одговорност, стога
надлежна особа изјављује:
морамо имати неку врсту помоћи за њих. Град мора да препозна потребу за такву врсту
помоћи и обезбеди средства за то.

Намера изношења ових података и спремност да се ситуација промени улагањем
ресурса, као и жеља да се јавности представи потреба за њим, у смислу одобравања и
јавне подршке, није спорна. У овом и у следећим примерима индикативно је то да се
особе са инвалидитетом перципирају као објекти за које нешто треба да се уради, као оне
које нису исте као »ми« који морамо то да урадимо, нити ће икада то бити, зато им треба
помоћи: формиран је савет за рад са њима, граде се »инвалидске рампе «, (Рампе за
инвалиде / или »рампе за инвалидска колица« (ИЦ 70 и ИЦ 71), »тоалети за инвалиде «
(ИЦ 72), »лифт за инвалиде « (ИЦ 73, ИЦ 74, ИЦ 75 и ИЦ 76), дају се Сагласност за
инвалидске станове (ИЦ 77) (и Станови за особе ометене у развоју (ИЦ 78), Станови и
радна места за инвалиде (ИЦ 79), расписује се Конкурс за куповину платформи за
инвалиде (ИЦ 80), обезбеђују се Инвалидске налепнице (ИЦ 81), Комби за инвалиде (ИЦ
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82), Возилo за жене са инвалидитетом (ИЦ 83), Прво возило за особе са инвалидитетом
(ИЦ 84), Посао за инвалиде (ИЦ 85) / особе са инвалидитетом (ИЦ 86) и Посао за сто
инвалида (ИЦ 87), Нова опрема деци ометеној у развоју (ИЦ 88), Бесплатан превоз за све
инвалиде (ИЦ 89), Бесплатно за инвалиде (ИЦ 90), Превоз особа са посебним потребама
(ИЦ 91), Бесплатан превоз и за пратиоце (ИЦ 92), Библиотека за оболелу децу (ИЦ 93)
(библиотека играчака чији је циљ »да покрене и развије рекреативне активности лица са
посебним потребама и омогући њихову социјализацију са здравом децом «), отвара се
Вртић за децу ометену у развоју (ИЦ 94), Дневни боравак за децу ометену у развоју (ИЦ
95), Центар и дневни боравак за инвалиде (ИЦ 96), Дневни боравак за ометене у развоју
(ИЦ 97), » радио за слепе « (ИЦ 98, ИЦ 99), Инфо центар за особе са инвалидитетом (ИЦ
100) организују се Бесплатне услуге за глувонеме (ИЦ 101), Сајам запошљавања за
инвалиде (ИЦ 102)8, Гинеколошки прегледи за жене са инвалидитетом (ИЦ 103)9,
Психолошка помоћ за жене са инвалидитетом (ИЦ 105), Бесплатни курсеви за студенте
са хендикепом (ИЦ 106), Школа животних вештина за ометене у развоју (ИЦ 107),
Светски купу стоном тенису за инвалиде (ИЦ 108), Даркова сликарска радионица за
особе са инвалидитетом (ИЦ 109), Дочек Нове године за младе са сметњама (ИЦ 100),
Славље за младе са сметњама у развоју (ИЦ 111), догађаји на којима се читају Афоризми
за особе са инвалидитетом (ИЦ 112) или омогућава Путоказ за слепе и слабовиде особе
(ИЦ 113), акција лепљења ознака на Брајевом писму организована поводом Међународног
дана особа са инвалидитетом од стране једне политичке странке.
Ово су наслови вести и обавештења или информације садржане у насловима вести о
видовима помоћи и подршке која се пружа особама са инвалидитетом. Сем у вестима о
возилу, психолошкој помоћи, гинеколошким прегледима за жене са инвалидитетом,
8

У вести се наводи „Присуство је најавило 20 послодаваца спремних да радно anгажују особе са
инвалидитетом различитих профила занимања и степена стручне спреме: нискоквалификоване раднике,
колекционаре, књиговесце, пластичаре, помоћнике посластичара и административне раднике“.
Формулација радно ангажовати указује на потенцијалну неравноправност ангажованих у односу на
запослене у смислу врсте и начина обављања посла, радног окружења и зараде. Понуђеним профилима
одсликава се однос према очекивањима од особа са инвалидитетом као запослених у односу на поделу
одговорности и моћи. На овим и сличним радним местима који ограничавају моћ, напредовање и
могућност учешћа у одлучивању запослен је на глобалном нивоу највећи број особа са инвалидитетом, што
резултира сиромаштвом и невидљивошћу самих запослених са инвалидитетом и њиховог учинка (Gillinson,
Miler, Parker [1992] 2012: 142-160).
У дневном листу 24 сата објављена је иста вест са насловом Бесплатни прегледи (ИЦ 104), што може да
привуче пажњу већег броја читалаца, док је информација о бесплатним прегледима за особе са
инвалидитетом интересантна само за једну циљну групу. С друге стране, докле год јавност не прихвати да
заједнички ресурси и услуге буду приступачни за све људе, наслов који указује на то да је нека услуга
намењена особама са инвалидитетом, дискриминаторан је.
9
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инфо-центру за особе са инвалидитетом, бесплатним курсевима за студенте са
хендикепом и о новоотвореном радију за слепе које су покренуле или обезбедиле
организације особа са инвалидитетом, извори за све остале вести јесу представници/е
локалних институција власти,установа, хуманитарних организација и организација за
особе са инвалидитетом попут Удружења за церебралну парализу у Ивањици које је
отворило библиотеку играчака.
На основу наведених примера стиче се утисак да чињење за особе са инвалидитетом
покрива различите сфере живота и да је улагање оптимално, евидентирају се поступци
у клањања последица, али остаје уверење да је узрок само постојање особа са
инвалидитетом као носилаца проблема које доминантна група треба да решава.
Изостаје експлицирање како и због чега настају препреке и ко их ствара, деловање на
њиховом уклањању представља се као добра намера, а не као обавеза проистекла из
закона, тј. потребе за једнаким условима у остваривању основних грађанских права, а
да се приступачношћу која је неопходан предуслов за пуно учешће једног дела
становништва у друштв у, повећава степен безбедности у кретању, функционисању,
коришћењу услуга и информација за све грађане и да, уколико бисмо улагали у
приступачност, услуге за децу, услуге за самостални живот у локалној заједници и
заиста почели да радимо на стварању одговарајућих услова за образовање свих, сем
инфо-центра, преводилачке службе на знаковни језик и евентуално радија за слепе
особе, ништа од наведеног не би морало да буде екслузивно за особе са инвалидитетом
или да се смешта у посебне објекте којима је потребно материјално и кадровско
улагање. Сходно усвојеним законима и правцу у остваривању

људских и грађанских

права за који су се потписнице Конвенције определиле и тренутним економским
приликама и у нашој земљи и на глобалном плану, критички и аналитички приступ
аутора и увођење других гледишта у овом типу вести неопходни су. Поред тога,
чињеница да у већини наведених вести особе са личним искуством нису извор или
један од извора информација, указује на недовољну спремност аутора, примарног
извора (шире гледано припадника доминантне групе) на поделу власништва и
одговорности над процесима који утичу на положај конкретне заједнице и заједнице у
целини и на равноправно коришћење заједничких добара.
(4) ТРАНСФЕР: Ја тако не мислим, АЛИ моји пријатељи сматрају да они...
Тврдња у лиду текста под насловом „Терминатори‟ малтретирају ђаке с хендикепом
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(ИЦ 21) – „Ако родитељи праве неукусне шале на рачун особа са здравственим помагалима,
врло је веровтно да ће њихова деца износити такве ставове‟ – добронамерна је и тачна.
Међутим, употребљеном синтагмом здравствена помагала одражава се разликовање
НАС/ЊИХ ЗДРАВИХ од НАС/ЊИХ БОЛЕСНИХ и

дистанца. Дистанца и одрицање од одговорности,

тј. пребацивање одговорности на неког другог у овом и сл. исказима у оваквом типу текста
препознаје се и у томе што је субјекат у трећем лицумножине: „Ако се родитељи [они]
шале..., врло је вероватно да ће њихова деца...‟, уместо: „Ако се шалимо..., врло је
вероватно да ће и наша деца‟. Идентификовање личне одговорности за процес коришћењем
првог лица у оба броја готово да потпуно изостаје у обрађеном корпусу. Често је: „Ако
држава/друштво/нека институција/доносиоци одлука и др. нешто не ураде...‟, а изостаје
„Уколико (ја, ми) нешто не урадим/о... ‟.
3. СТИЛ, РЕТОРИКА И ТОН
3.1. На нивоу стила, реторике и тона наглашава се, очекује и тражи потврда убеђења о
проблематичним и тескобним околностима у којима живе особе са инвалидитетом
Наглашава се (спасилачка) улога доминантне групе и њен допринос решавању проблема,
спремност на усмеравање ресурса. Улога самих особа са инвалидитетом најчешће је у
другом плану.
Ови елементи највише доприносе одржавању владајуће перспективе. За стил је на
свим нивоима текста (наслов, наднаслов, поднаслов, лид, текст као целина)
карактеристична употреба стилских фигура и других изражајних средстава због
преношења значења и поређења; нпр.
НАСЛОВИ

Положили испит хуманости; Плесом до радости живота; Посао који живот значи;
Пољупци за Едну; Како се споразумети тишином; Тим јачи од ТИШИНЕ; Златна
ниска обавијена тишином; Послодавци у мраку; Са одраслим сином у дневни боравак
(ИЦ 62)
ПОДНАСЛОВИ

Температура је ових дана испод нуле, а они се не баве мерењем и рачунањем јер је
природа ту операцију за њих учинила скоро недостижном (наслов Четрдест година
хладноће) (ИЦ 4)
ТЕКСТ (ИЦ

9):
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3.2. За репортаже и личне приче актери су особе са инвалидитетом или чланови њихових
породица и домаћинстава и представници организација и установа које им пружају помоћ.
У овим текстовима често се цитат или његова парафраза преноси у наслов или поднаслов
Слика чежњу за говором (ИЦ 60), Сањам да ходам (ИЦ 114), Хоћу још да стојим (ИЦ 7).
У цитирању на нивоу текста у једном делу обрађене грађе истичу се елементи који
доприносе атмосфери мучеништва, патње, страхоте и зле среће; уп. цитат из текста
Траже одговорну државу (ИЦ 5):

или из текста Пољупци за Едну (ИЦ 3):

У личним причама и другим новинским чланцима чију су актери особе са инвалидитетом,
при опису њиховог искуства, оне се представљају као жртве лошег сплета животних
околности или као суперхероји и супербогаљи, док се чланови њихових породица
приказују као жртве и животних околности и жртве саме особе са инвалидитетом.
Родитељима се припусује изузетна храброст и херојство у трпљењу или се, пак, оно што
им се дешава приказ ује као куриозитет. Уп. ИЦ 62:
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ИЦ 62
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Премда се због наднаслова, очекује да ће актер овог текста бити млада особа, стварна
актерка је мајка двадесет трогодишњег корисника дневног боравка. Податак да га она
сваки дан вози у боравак представљен је као нешто што скреће пажњу, али не због питања
шта двадесеттрогодишњак тражи и ради у дневном боравку већ због тога што га у том
узрасту мајка вози до установе (школе) у којој је организован боравак. Она, при том,
родитељство представља као своје главно занимање јер то од родитеља изискује
аутистично дете, а аутистичне особе представљене су као особе којима је, због
неспособности да реагују брзо на ситуације које би то захтевале, потребан стални надзор,
што наводи као разлог за његов свакодневни одлазак у боравак.
У тексту су такође цитиране директорка установе и руководећа дневног боравка.
Говорећи о ресурсима који се одвајају (центар са радним програмима) директорка истиче
„и да од продаје производа корисници добијају новац“, дакле добијају а не зарађују,
указујући тако на њихову девијантност, на што је такође указала и особа која руководи
објектом. Представљајући програм радионица (ресурсе који се нуде корисницима), она
наводи да тим стручњака свакодневно ради са младима на оспособљавању за
најједноставније послове. Фокус није ни на процесу ни на резултатима већ на
активностима јер су оне бројиве.
Иако се на нивоу текста темама у одабраним цитатима изражава девијантност и
разлози за недовољну адаптацију, на крају текста, примењен је дискурсни поступак
очигледног допуштања. Закључује се да је инклузија најбољи вид увођења у живот и да се
њој доприноси одлажењем у кафић и биоскоп без пратње родитеља. Директно у вези са
младићем чија је животна прича повод овог чланка, уз фотографију написан је коментар
да има 23 године и да највише ужива у шивењу.
Ово је пример како се кроз дискурсне и семантичке поступке сви други чине
видљивим сем особе која је у фокусу, да би се оправдали резултати њиховог деловања у
њеном животу и утицај на њега, и то прво кроз пројекцију да она својим постојањем
утиче на начин и услове живота својих родитеља (приватни план) и да је за њу нужно
одвајати део јавних ресурса (стручњаци, новац, програми, активности) да би се адекватно
одговорило на терет који она самим својим постојањем представља. Ово је такође пример
некритичког односа према цитираном садржају. С обзиром на то да је акценату другом
делу текста стављен на улагање

у развој основних вештина за самостални живот и

упућивање у најједноставније послове, изостаје запитаност аутора (који извештава о
коришћењу јавних средстава) каква је сврха целокупног образовног програма када
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особа укључена у програм, у овом случају младић од двадесет и три године, упућен
једино на мајку, без изгледа да се то промени, у доба дана када његови вршњаци
студирају, траже посао, раде, склапају различите односе са другим људима, проводи у
боравку не привређујући. Текст не тражи одговор на питање колико је још примера
оваквог односа према људским животима и потенцијалном друштвеном учинку особа са
аутизмом, нити даје одговор на питање шта оправдава чињеницу да се у лиду, на
фотографији и у тексту апострофира податак да је реч о особи која има двадесет и три
године, а да се сви извори информација односе према њој као да је трогодишњак.
На овакав приступ могуће је утицати тако што ће се од надлежних установа, у овом
случају, Градске управе за социјалну и дечју заштиту, Школске управе и Заштитника
грађана, тражити тумачење закона и међународних уговора које је држава усвојила
(Међународна конвенција о правима особа са инвалидитетом), односно тумачење обавеза
проистеклих из чланова 12 (који се односи на пословну способност), 19 (који дефинише
обавезе државе у омогућавању права на самостални живот), 24 (који обавезује државу да
обезбеди право особама са инвалидитетом на образовање под општим условима. а које ће,
између осталог, омогућити
пун развој људског потенцијала и осећања достојанства и властите вредности, као и
јачања поштовања људских права, основних слобода и различитости међу људима (Први
став чл. 24 Међународне конвенције о правима особа са инвалидитетом (званични
превод)).

У наведном тексту, који се може сматрати моделским, изостаје став саме особе која
је повод тексту. Без обзира на то какав је став особе о којој се пише, било би најбоље да се
он затражи од ње или од неке од самозаступничких организација особа са инвалидитетом,
других организација особа са инвалидитетом и организација за заштиту људских права.
Оснивање самозаступничких организација особа са аутизмом и особа са смањеним
интелектуалним способностима тек је у повоју управо због наведеног односа, генерално
према свим особама којима вербални начин комуникације није примаран.
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Кад је положај овог дела заједнице особа са инвалидитетом у питању, најчешће
цитиран извор, поред установа јесу организације формиране у циљу подршке особама са
инвалидитетом или организације за особе са инвалидитетом којима управљају родитељи
и стручњаци различитог профила. Њих има доста и њихов став треба узети у обзир, али
му не треба давати примат у односу на став самозаступника, нити те ставове треба
преносити без провере веродостојности, што је случај у анализираном примеру. Овај
приступ заснован је на чл. 4 Конвенције који налаже државама чланицама да обезбеде
пуно учешће особа са инвалидитетом у свим сегментима који утичу на наш друштвени
положај.
У примеру ИЦ 17 цитиран је носилац активности и особа са личним иск уством.
Цитирана корисница услуге смештаја, постигла је изузетне спортске резултате
(суперхерој). Није ретко да у овом типу текста цитирани извор или актер буду особе које
су постигле одређени животни успех, које се истичу својим делима и резултатима, те се
чини да тиме постају ближе доминантној групи чији се припадници сматрају
предодређеним за оваква дела. Ово као својеврсно делегирање може да буде иницирано од
стране маргинализоване групе ради бољег исхода „преговарања“ за заједничке интересе.
Предочени модели цитирања веома су чести. Јављају се, међутим, и примери
текстова у којима су цитирани сви релевантни извори, изузев самих особа са
инвалидитетом, што не утиче на релевантност текста и на његову заснованост на Закону.
Уп. ИЦ 115:

PODRŠKA OSOBAMA SA INVALIDITETOM:
RODITELJI ODBIJAJU DA IH OSTAVE U DOMOVIMA

SaopštenjaSrbijaUsluge — 26 maj 2014

Više udruženja, koja vode brigu o osobama sa invaliditetom srednjih godina, uz podršku njihovih
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roditelja, zatražili su od lokalne samouprave da obezbedi prostor i obuku potrebnog stručnog osoblja,
kako bi se za ovakva lica ostvarila usluga stanovanja uz podršku, odnosno kako ne bi iz svojih bioloških
porodica, u kojima su proveli ceo život i vezali se za njih, morali da budu smeštani u dom, što je
trenutno jedina opcija za one čiji roditelji zbog bolesti ili starosti izgube sposobnost da se staraju o
njima.
- Moj sin ima 32 godine, a suprug ja smo već prešli 60 god ina starosti i sve nam je teže da, i pored
ogromne ljubavi koje mu dajemo, odgovorimo na sve njegove potrebe. Morala sam da napustim
posao kako bih bila uz njega i što više radila s njim jer od države nismo dobili ništa. Bilo je potrebno
mnogo truda i novca, ali ne kajem se što ga nisam dala u dom kao dečaka, jer je mnogo
uznapredovao i dosta stvari radi samostalno. Nažalost, on zahteva konstantan nadzor, a za ljude u
godinama je to to sve teže, pa zato bismo voleli kada bi grad obezbedio neki prostor u kome bi naš sin i
osobe slične njemu mogle da provode vreme uz stručni nadzor – kaže Subotičanka Zlata Vuković. U
Udruženju „ZaJedno“, koje je jedan od začetnika inicijative da se grad Subotica uključi u rešavanje ovog
problema, ističu da postoji velika potreba za uslugom „stanovanja uz podršku - Mi smo već imali
kontakte sa predstavnicima subotičk
čke lokalne samouprave i nadam se da ćemo dobiti pozitivnu
povratnu informaciju. Planiramo realizaciju niza okruglih stolova, tribina i radionica gde bismo animirali
javnost da se uključi u ovu problematiku. Samo u naš
ašem udruženju postoji 18 osoba kojima je potreban
ovaj vid podrške ali je realan broj znatno veći. Kada bi Grad obezbedio jedan stan, koji bi predstavljao
prvi korak, verujem da bi to podstaklo i druge pojedince i firme da nam ustupe na korišćenje prostor
gde bi osobe sa invaliditetom mogle da provode vreme sa stručnim licima koja bi im pomagala da se,
koliko je to moguće, integrišu u društvo. Svi oni su zbog svojih problema mogli da budu u domovima,
što znači da su ove porodice, time što su ih ostavljali uz sebe, štedeli novac državi i vreme je da im se
u
država oduži na neki način. Ne mogu da vam opišem koliki je stavljanje u neki dom šok za ovakvu
osobu, koja je ceo život provela u biološkoj porodici – ističe Vesna Gavrić iz Udruženja
„ZaJedno“.Milimir Vujadinović, član Gradskog veća zadužen za oblast socijalne zaštite, potvrdio je da
je razgovarao sa pred
edstavnicima udruženja o usluzi stanovanja uz podršku, te je obećao i konkretnu
pomoć
- Imamo u vidu nekoliko lokacija gde bismo mogli da obezbedimo prostor za pružanje usluge stanovanja
uz podršku i trenutno su u toku aktivnosti na tome da vidimo šta se može uraditi da se ti prostori privedu
nameni – reao
ao je Milimir Vujadinović.
www.subotica.com

У наведеном тексту једино је споран наслову којем је реченицом: „...одбијају да
оставе у домовима“ изражена дистанца од оних који нису као

МИ,

ИХ

а обликом одбијају у

исто време изражена и критика због одбијања (уп. Грађани одбијају да плате порез, врате
имовину, изађу на гласање и сл), солидарност због спремности на подухват и трансфер
одговорности искључиво на родитеље у преговорима с локалном самоуправом да испуне
своју, из закона проистеклу, обавезу и омогуће одраслим особама са смањеним
интелектуалним способностима услугу становања уз подршку:
У домовима за збрињавање оне губе основна права која ми остали узимамо здраво за
готово, као што је избор места на/у коме живе, кад једу, с ким се друже или да ли ће имати
секс. Када би се то нама десило, отерали бисмо све до ђавола и обратили се нај вишем
суду у земљи. Ми то све време радимо онеспособљеним особама и то оправдавамо
чињениоцом да они имају смањење неке спосбности (Hlavecek према: Shapiro, Joseph P.
1993: 240).
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3.3. Највећи део анализираних новинских текстова чине вести и репортаже о
активностима институција и ређе организација директно ангажованих на пољу
унапређења положаја особа с инвалидитетом. Текстови су засновани на подацима и
чињеницама добијеним од извора. Извор су најчешће представник/ца институција власти
и других институција или представници/е организација. Често се наводе, али ретко
цитирају сви извори, чиме се одражава једна перспектива, што утиче на релевантност
текста.
У анализираним медијских текстовима преовлађује социјални модел приступа
инвалидности (Види Прилог 1). Међутим, на нивоу стила и реторике доминира
наглашавање инфериорности, тј. слабије моћи особа с инвалидитетом као групе и
величање поступака доминантне групе (Van Dijk 1994: 31). На нивоу теме и овде је, као и
у расном дискурсу, имплицитно присутно такмичење за ресурсе. Особе с инвалидитетом
представљају терет за заједницу, троше заједничке ресурсе, заузимају места и сл. Ово је
нарочито присутно у текстовима о новом Закону о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа с инвалидитетом који чине приличан део грађе. У њима доминира
КОНТРАСТ

као семантичка и дискурсна стратегија, нпр: Ми не можемо да дођемо, нпр, до

радних места, а за њих се усваја посебан закон / за њих се отварају нова радна места.
Опрема ових текстова: наслови, фотографије и натписи уз њих најчешће одражавају
перспективу анализирану уз прву групу текстова, те се и они перципирају на исти начин,
што утиче на одржавање инфериорног става према особама с инвалидитетом, а из угла
особа с инвалидитетом, на одржавање свести о властитој инфериорности. Истовремено
овакав приступ опреми текста указује на некомпетентност аутора/ки, извора и самог
медија који стоји иза оваквог начина представљања теме, што може да утиче и на пријем
информације о другим темама, које дати медиј објављује, а тиме и на смањење
заинтересованости за њега. За управе и уредништва јавних и приватних медија кључан је
управо рад на промени перспективе, будући (1) да је приступачност већине медија
ограничена или да потпуно изостаје, што је у домену читљивости знатно унапређено
захваљујући Интернету; (2) да особе с инвалидитетом, по подацима УН-а, чине 15%
светског становништва и да је минимално трећина становништва која је са нама у
непосредном контакту заинтересована за ову тему, а да је за њу заинтересован и велик
број старијих особа чије се способности временом смањују; те (3) да постоје захтеви за
унапређем стандарда који су проистекли из потребе и у циљу примене домаћих и
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међународних докумената.
У тексту Помоћ рањивима (ИЦ 63):

ова компонента изражена је само у наслову. Текстом се преносе егзактне информације о
износу одобрених средстава организацијама које пружају усл уге социјалне заштите у
Новом Саду. Основна информација коју он преноси јесте да је локална самоуправа
одређујући наведена средстава за пројекте које реализују удружења грађана помогла
рањивим групацијама становништва. Експлицирањем рањивости као карактеристике,
имплицирају се нижа очекивања од обухваћених групција (старије особе, особе са
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инвалидитетом, припадници/е ромског народа, „зависници од“ уместо корисници
психоактивних супстанци, особа лечених од психоза и особа које живе са ХИВ-ом) и то да
оне представљају терет друштву. На информативном плану изостављен је податак о томе
које се услуге финансирају, колико корисника је обухваћено, и шта се конкурсом и
наведеном услугом постиже и унапређује, да ли је на овај начин обезбеђена пуна
покривеност услугама, колико ће се људи запослити, који се ефекти очекују, да ли и
колико средстава недостаје да би се то постигло и како ће локална самоуправа томе
приступити да би читаоци знали на шта су уложена средства пореских обвезника и који је
ред величина у питању. Поред рањивости као специфичне карактеристике која захтева
посебну пажњу и посебне облике социјалне заштите (што је изражено у самом називу
конкурса и пренето у наднаслов), овде се превасходно имплицира такмичење за ресурсе:
односно колики је износ средстава о којима се одлучује одвојен за кога. Није наведено да
ли су и на који начин представници наведених групација учествовали у одлучивању о
нивоу и подели издвојених ресурса за ову намену, као и то да су у питању заједничка
средства чија расподела проистиче из законске обавезе и реалних потреба конкретног
града и грађана за услугама које с у предвиђене Законом о социјалној заштити или их,
уколико су иновативне, Закон подстиче.10

Овај новински чланак илуструје то

да

дисабилизам, ејблизам, ејџизам, расизам, сексизам, хомофобија и национализам, односно
одржавање уверења о већој вредности доминантне групе над другима, поред
угрожавајућих последица по функционисање конкретних заједница, доводе до различитих
економских последица због којих трпи читаво друштво. Рањивост и осетљивост, које се
помињу у сва три наведена примера, могу бити одлике појединца, сходно карактеру и
другим околностима, никако групе становништва. Оно што се наведеним групацијама и
заједницама дешава јесте угрожавање и маргинализација од стране доминантне групе, од
стране других група или интергрупно угрожавање потекло управо из уверења о
оправданости става да су једни вреднији од других.
С друге стране све је присутнија спознаја о ограничености ресурса и неминовости
изједначавања очекивања од сваког члана/ице друштва, што је суштина процеса социјалне
инклузије.
Слично је са свим другим областима у којима су актери за објављивање информације или повод
објављивању особе са инвалидитетом. Најрелевантније са аспекта информативности јесу вести на тему
спорта.
10
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У чланку Многаја љета за спортске јунаке (ИЦ 116) примењен је принцип
равноправности и дат простор свим актерима и изворима. У одељкупод насловом
Равноправност – мотив више ауторка извештава о томе да је Златку Кеслеру,
стонотенисеру из колица, уручено посебно признање и преноси његову изјаву која је
афирмативна и подстицајна и којом он изражава значај изједначавања спортиста са
инвалидитетом са осталим спортистима и то представља као додатни мотив и помоћ за
даљи рад.

Овај одељак штампан је на средини треће од четири странице текста, чиме је на
својеврсан начин физички издвојен од остатка. Доследности стила и тона доприноси и
фотографија, а текст испод ње: „ПОШТОВАЊЕ: Златку Кеслеру честита златни Шапић“
потврђује доминантност представника групе која има моћ. Будући да су обојица спортиста
награду добила због освојених златних медаља те године и да су се пре тога обојица ретко
с такмичења враћала без медаља, равноправни односи би могао да се израз формулацијом:
„Златном Кеслеру честита златни Шапић“. На овај начин допринело би се идентичној
перцепцији успеха и доприноса обојице. Име Златка Кеслера асоцирало је аутора
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коментара на фотографији на то да је Александар Шапић носилац златних медаља, али не
када је о другом спортисти реч, кога је идентификовао пуним именом и презименом, што
је често резервисано за оне који су мање познати.
Следећи чланци у листу Дневник у спортској рубрици (ИЦ 117, ИЦ 118, ИЦ
119)

и у Грађанском листу у рубрици Нови Сад (ИЦ 120), где се иначе објављују чланци о
спорту,

представљају

одличне

примере

објективног

и

равноправног

приступа

извештавању о активностима спортиста/киња са инвалидитетом и могу да послуже каo
својеврсна матрица за извештавање на тему спорта и на друге теме у којима су особе са
инвалидитетом актери:
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ИЦ 120
Терминологија у овим текстовима, укључујући интергрупни жаргон: инвалиди,
стојећи, седећи и квадриплегичари, потиче од извора.
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3.4. У односу на улогу актера посебну групу текстова чине вести у којима се:
а) особе с инвалидитетом само помињу или се виде на фотографијама, најчешће у
набрајању (нпр. у чланку под насловом Полигон за све спортове (ИЦ 121): где је,
међу осталим планираним спортским манифестацијама, и најава светског купа у
стоном тенису за особе са инвалидитетом)
б) особе с инвалидитетом су повод за текст или вест, а актери политички
руководиоци или истакн уте јавне личности (ИЦ 122):

Особе с инвалидитетом нису актери вести о друштвеним, политичким, економским и
другим активностима.

Наведени пример ((ИЦ 123) релевантан је са аспекта инклузивности. Насловом се,
међутим, могло пренети да је договор постигнут само по једној тачки. Истицање да
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је постигнут само у вези са заштитом особа са инвалидитетом, што је информативно за
конкрену циљну групу, може да се т умачи као још један њен атак на заједничке ресурсе.
У примеру (ИЦ 124) вест о посети градоначелника локалној школи контекстуализована је
улагањем добара у људе који су повод за деловање (појединци и институције) о чијим се
активностима извештава уз аргументацију о значају учињеног. При томе изостаје
аргументација особа са инвалидитетом, што их чини неједнаким у расподели моћи –
невидљивим примаоцима. Уп. и ИЦ 125 и 126:

в) особе са инвалидитетом су само повод за догађај о којем се извештава (ИЦ 127)

Извор информација и актер у овом тексту је Музеј Војводине. Евидентна је намера да
се учини нешто добро поводом Недеље инвалидитета. Спорно је то што би Међународни
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дан особа са инвалидитетом могао да се искористи за организацију догађаја којим би се
промовисао допринос сликара, вајара и уметника других профила чији се радови излажу у
музеју. Текст је могао бити усмерен и на то да се јавност обавести о томе шта је музеј
урадио или планира да уради да би његова зграда и садржаји које нуди постали
приступачни за све посетиоце и уметнике. Тиме би се избегла потреба организовања
наменских манифестација овог типа са хуманитарном сврхом, а допринело повећању
броја свакодневних посетилаца.
3.5. Приче о појединцима/кама и њиховим искуствима, личне приче и исповести
најчешће су праћене фотографијама и сликама. Доминантна је убеђивачка и
аргументативна функција приче (Van Dijk 1994: 25, 26). Атмосфера и основно
осећање у њима упућују на бригу, тугу и патњу, што имплицира то да особе с
инвалидитетом с толико проблема само продукују проблеме друштву. За
саговорнике се бирају особе чије је животно искуство неуобичајено или оне које су
упркос тешком животном искуству постигле изванредан успех у спорту,
уметности, образовању, науци, политици (ИЦ 8):

У овом типу прича присутан је феномен суперхероја (супербогаља) пошто се
успех на једном плану представља као противтежа, баланс тешким животним
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околностима, мучењу и патњи узрокованим оштећењем. Сва пажња усмерена је
на појединца/ку који је довољно снажан и храбар да се са тим тешкоћама носи и
оствари се у свим оним сферама које су за неког ко није особа са инвалидитетом
уобичајене:

редовно

школовање,

проналазак

посла,

стварање

породице,

родитељство, бављење јавним пословима, спортом... Овај пример обухвата све
наведено. Дешава се, као овде, да особа сама каже да је људи не доживљавају као
особу са инвалидитетом: „За њу рођаци кажу да никад не би помислили да је
инвалид да нема штаке“. Актерка ове приче сматра да је бити особом са
инвалидитетом мање пожељан статус, да је супериорније не бити особом са
инвалидитетом. Ово је експлицитни пример интернализованог ејблизма и
имплицитан пример пројективне стратегије очигледног одбијања, порицања
властитог идентитета или дистанцирања од идентитета особе са инвалидитетом
од стране саме особе или од стране људи у њеном (непосредном) окружењу.
У примеру: „Са тешким оштећењем слуха од рођења и лекарском прогнозом
да није ни за слушни апарат, Данило је данас суботички гимназијалац, заражен
биологијом, Петницом, са плановима да заврши медицински факултет, ради у
некој лабораторији или буде неурохирург“ (ИЦ 68) оштећење слуха поистовећује
се с болешћу која није спречила младића да се оствари у науци. Одсуство или
смањење било које способности не мора да буде ни у каквој вези са личном
потребом за напредовањем.
Друга врста прича јесу оне које служе као апел за помоћ и имају функцију да
позову читаоце да, углавном материјално, помогну особама са инвалидитетом у тешким
ситуацијама. Овакви апели чести су у новинама, а неретко доспеју на телевизију као вест
или у емисије забавног карактера које служе да привуку људе спремне да одвоје новац
или да гласају за то да се неком усмери материјална помоћ за лечење, набавку помагала
или неки други вид помоћи. Намера ових покушаја није спорна, спорно је то што
доприносе уверењу да је живот особе без оштећења пријемчивији, бољи и лакши од
живота особе са оштећењем и да треба учинити све да се особи помогне да се у
здравственом смислу приближи особама без оштећења јер ће на тај начин патњу избећи и
она и њена породица која подноси велику жртву. У таквим причама пажња се полако
преноси на добронамерне људе уз чију помоћ се таква ситуација може олакшати или из се
ње може изаћи. Уп ИЦ 42:
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Šampion uprkos invaliditetu,
IZVOR: B92
Kragujevac -- Aleksandar Prijović iz Kragujevca ima urođeni deformitet kičme, pa su mu kolica za
sada jedini oslonac. Uprkos tome, on ostvaruje odlične sportske rezultate.
Bavljenje sportom značajno utiče na kvalitet života
osoba sa invaliditetom. Ipak, za ovog
osamnaestogodišnjaka nema predaje. Neumorno
trenira plivanje, postiže rezultate i ima, kako kaže,
samo jedan cilj – da stane na noge i prohoda. Kada
je pre dve i po godine teretanu zamenio bazenom,
Aleksandar je plivanje, pre svega, odabrao kao bolji
način rehabilitacije. Motivisan da ostvari svoj cilj,
trenira tri puta nedeljno, pa nisu izostali ni rezultati.
Do sada je osvojio dve bronzane medalje na državnom i međunarodnom takmičenju u Hrvatskoj
za osobe sa invaliditetom.
"Dosta sam ojačao i fizički i mentalno, dosta su mi lakši i treninzi i ja se lakše krećem. Neki veći planovi za
budućnost su možda i Olimpijada 2016.", kaže nam Prijović.
Nesebičnu podršku na putu ka ozdravljenju Aleksandru pružaju i treneri koji sa njim rade.
"Ja se iskreno nadam da ćemo imati mogućnosti i sredstava da odemo na jednu od kategorizacija pošto
se one vrše van granica Srbije. Tu treba dosta finansijskih sredstava da bi se to odradilo i da idemo na
neka međunarodna takmičenja i predstavljamo Srbiju i Kragujevac", kaže trener Željko Dejanović.
Uz plivanje, značajnu ulogu u Aleksandrovom oporavku igra i terapija matičnim ćelijama koja treba da
pomogne nervnim ćelijama da se regenerišu. Pre sedam meseci vratio se iz Bangkoka, gde je ova
transplantacija i do deset puta jeftinija nego na klinikama u Evropi, priča njegova majka Jelena.
"Lekari sa Tajlanda su nam dali neke smernice da mi treba da očekujemo pun efekat od devetog do
dvanaestog meseca. Sad je u fazi da mi već vidimo da je on fizički i kondiciono drastično bolje. To se vidi
na jačini mišića", priča majka Jelena.
Novi tretman zakazan je za početak maja, a zaključak lekara je da bi nakon druge terpije Aleksandar
mogao da napravi i prve korake. Za odlazak je potrebno oko 30.000 evra, za šta će porodica, kao i prvog
puta, organizovati više humanitarnih akcija.

Први део овог текста и фотографија преносе афирмативну причу о младићу који
претендује да буде успешан спортиста, премда новинар изражава став о супербогаљу који
се упркос инвалидитету, успешно бави спортом (уп. лид). Навођење речи актера приче о
активностима које предузима (тренира три пута недељно) могло је водити ка
афирмативној поруци и подстицају за друге младе људе да пођу његовим примером.
Прича се, међутим, даље усмерава на лечење матичним ћелијама, његовом исходу и томе
колико кошта с циљем да се јавност припреми и подстакне да помогне. Овакви примери
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чести су у новинама.Таква је и прича под називом Хоћу још да стојим (ИЦ 7) о дечаку из
Зрењанина који треба да иде на операцију у Немачку и чија је породица фокусирана на то
да пронађе новац, или прича насловљена са Верује да у Москви може да прохода (ИЦ 128)
о девојци која планира да оде на операцију у Русију да би проходала и која не жели да се
уда за свог вереника пре него што се осамостали, мислећи под тим да може барем сама да
устане из колица.
Неспорно је да свакo има право да утиче на смањење последица оштећења и повећа
ниво својих способности рехабилитацијом, лековима, уз помоћ различитих техничкотехнолошких средстава и помагала или на неки други начин. Такође има право да се не
осећа особом са инвалидитетом и да жели да учини све да то не буде. Оно што је спорно
јесте то што се оваквим преношењем вести о могућностима да се особа излечи, прохода,
поново чује, види и сл. одржава уверење да имати оштећење значи бити болестан и да је
неопходно деловати у правцу оздрављења, да је моћи ходати, чути, видети вредније него
немати ове способности. Рехабилитацијом и терапијом може се повећати степен
способности и отклонити последице оштећења или олакшати функционисање у физичком
смислу. То не подразумева и прекид ометајућих поступака и дискриминације јер они
проистичу из односа конкретне особе са препрекама у окружењу које потичу из ставова
(окружења и саме особе).
Будући да су у питању дуги или понављани процеси лечења и рехабилитације са
често непредвидивим исходом и да се део терапија рекламира у сврху стицања профита,
особе које се одлуче за њих могу да пропусте друге значајне процесе које ће им омогућити
стицање друштвених веза и конкурентност, пре свега благовремено образовање под
општим условима и самим тим касније запошљавање, што је услов за економску
самосталност, као и право на правовремени почетак коришћења услуга социјалне заштите
намењених подршци самосталном животу, као и стицање подршке људи са сличним
искуством.
Поврх свега, аутори вести и прича овог типа и медији који их преносе требало би да
их ставе у контекст општег права на услове лечења и рехабилитације који ће особи
омогућити максималан степен физичке функционалности, те да начином извештавања не
угрозе или умање вредност идентитета онеспособљене особе с обзиром на хетерогеност
заједнице, њено искуство, могућности и право сваке појединачне особе да одлучује о свом
идентитету. Пример за ово јесте кохлеарни имплант који омогућава људима делимичан
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слух, а који део заједнице глувих људи не жели да користи јер то подразумева промене у
функционисању које су у нескладу са њихови начином комуникације и културолошким
потребама укључујући и време за навикавање и стално присуство справе која подсећа на
различит третман у односу на људе који чују и звукова из окружења. Да бисмо се
споразумели вербално с другим људима, подстиче сеучење језика других, да би се
омогућила комуникација (с) људима који не чују, уместо учења знаковнног језика,
подстиче се уградња апарата у кохлеу особе која не чује.
Нисмо у ситуацији да имамо развијене све способности и то у јавном говору треба
представљати и промовисати као различита искуства исте вредности, која су неопходна за
развој човечанства.
Треба радити на стварању оптималних услова да се омогући функционисањe свакoj
особи у приступчном окружењу без обзира на степен способности и лични однос према
особама с оштећењем, чиме би се умањила могућност настанка секундарних оштећења,
чије су последице чешће веће него примарних, омогућило право на избор и безбедно
окружење за све (Shapiro 1993; Barnеs [1992]2012: 47-53).

4. УПОТРЕБА ЈЕЗИЧКИХ СРЕДСТАВА
4.1. Циљ овог дела анализе јесте да утврди да ли је употреба терминологије, заменица,
титула, жаргона и других језичких средстава која се користе за идентификацију особа које
су актер, извор или предмет новинског текста, чланaка на Интернету или транскрибованог
телевизијског и радијског прилога условљена доминантним идеолошким оквиром и
ставовима који из њих проистичу.
У вези са овим сегментом анализирани су само чланци из дневних листова Блиц,
Дневник и Политика и један радијски прилог Студија Б с обзиром на то да је из њих
појединачно ексцерпиран највећи број чланака.
За идентификацију особа са инвалидитетом у обухваћеном корпусу користе се:
– термини: ИНВАЛИД, РАТНИ (ВОЈНИ) ИНВАЛИД, СТОНОТЕНИСЕРИ ИНВАЛИДИ;
– конструкција: ОСОБА / ОСОБЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ, ДЕВОЈКЕ, ЖЕНЕ) СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, ОСОБЕ
СА АУТИЗМОМ, ОСОБЕ СА ОШТЕЋЕЊЕМ СЛУХА, СТУДЕНТИ СА ХЕНДИКЕПОМ, МЛАДИ СА
СМЕТЊАМА, МЛАДИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ, ОСОБА (ДЕЦА) СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА,
МАЛИШАНИ С ПОТЕШКОЋАМА,

ОСОБЕ СА ЗДРАВСТВЕНИМ ПОМАГАЛИМА,
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ГРАЂАНИ У

ИНВАЛИДСКИМ КОЛИЦИМА (СА БЕЛИМ ШТАПОМ, СЛУШНИМ АПАРАТОМ), ОСОБА СА НЕКОМ
ИНВАЛИДСКОМ СМЕТЊОМ;

– именичке синтагме са именицом у функцији атрибута: ОСОБЕ КОРИСНИЦИ КОЛИЦА,
ОСОБЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ, ДЕВОЈКЕ) У КОЛИЦИМА;

– именичке синтагме са описним придевом у функцији атрибута:
ОБОЛЕЛА ДЕЦА

АУТИСТИЧНО ДЕТЕ,

(за децу са последицама церебралне парализе и другим

стеченим оштећењима), СЛЕПЕ И СЛАБОВИДЕ ОСОБЕ,

урођеним и

СЛЕПИ СУГРАЂАНИ, ИНВАЛИДНЕ ОСОБЕ,

МЕНТАЛНО НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНЕ ОСОБЕ, НЕПОКРЕТНИ И ТЕЖЕ ПОКРЕТНИ КОРИСНИЦИ;

–

поименичени

придеви:

РАЊИВИ, ХЕНДИКЕПИРАНИ, ОСОБЕ

ОМЕТЕНЕ

(ДЕЦА

ОМЕТАНА)у РАЗВОЈУ, ОМЕТЕНИ У РАЗВОЈУ, ВЕЗАНИ ЗА КОЛИЦА;

– поименичени садашњи партицип: СЕДЕЋИ, СТОЈЕЋИ;
– интергрупни или професионални жаргонизми: ПАРАПЛЕГИЧАРИ;
– односна реченица: ОСОБА која болује од церебралне парализе (дечје парализе,
пара- и квадриплегије, мишићне дистрофије, хемофилије, мултипле склерозе)
У текстовима се такође користе терминологизиране синтагме за предмете или
средства за које се сматра да искључиво припадају особама са инвалидитетом:
ИНВАЛИДСКА

КОЛИЦА,

ИНВАЛИДСКЕ

НАЛЕПНИЦЕ,

ИНВАЛИДСКЕ

КАРТЕ,

ИНВАЛИДСКИ

СТАНОВИ, ИНВАЛИДСКЕ и ИНВАЛИДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ.

У ширем смислу особе са инвалидитетом сврставају се међу
идентификују као

ОВА РАЊИВА КАТЕГОРИЈА СТАНИВНИШТВА

потребна услуга становања уз подршку као
СТАНОВНИШТВА (ИЦ

РАЊИВЕ

(ИЦ 63), или се

(ИЦ 59), а особе којима је

ЈЕДНА ОД НАЈРАЊИВИЈИХ КАТЕГОРИЈА

129).

Евидентна је недоследност употребе термина на нивоу текста (ИЦ 123, ИЦ 58, ИЦ
33), рубрике и листа; уп. ИЦ 130:
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У овом тексту, који је информативан и афирмативан, аутор, да би из стилских разлога
избегао понављање, користи термине:

ИНВАЛИДИ,

ИНВАЛИДНЕ

ОСОБЕ,

ОСОБЕ

С

ХЕНДИКЕПОМ, ХЕНДИКЕПИРАНИ, ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

јер му је познато да се они

користе

Понављање

у

идентификацији

особа

са

оштећењима.

истог

модела

идентификације може помоћи читаоцима да га лакше усвоје. У великом броју случајева,
оно је стилски неприхватљиво те се лексички субјекат може редуковати или заменити
личним и присвојним заменицама или друкчије формулисаним синтагмама. Важно је
изабраном формулацијом показати и исказати равноправни однос према особама о којима
се пише (Р ужичић 2003; Р ужичић-Новковић 2012: 11-15).

(ИЦ 58)
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У овом тексту, премда је информативан, употреба три различита термина у
изношењу прве три информације доприноси дистанци према особама о којима је вест,
што је посебно изражено синтагмом »тих грађана« у парафразираној изјави извора.
У ИЦ 33

при цитирању извора, особе које окупља Савез слепих и слабовидих у два наврата
идентификују као

СЛЕПИ

и

СЛАБОВИДИ

уместо као чланови или корисници, што указује

на њихову мању моћ у однос у на секретара који је цитиран, и који је на овај начин
представљен или се представља као неко ко је својим положајем изнад заједнице слепих
особа или јој уопште не припада. Дистанца у цитату изражена је синтагмом

ОВА ЛИЦА

коју је директно он употребио пошто су остале изјаве парафрзиране; уп. ИЦ 109, где
се помиње да је уприличена додела плакета нарочито заслужним за бригу о
ОСОБАМА.
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ТАКВИМ

Недоследност у избору лексичких јединица јавља се и на нивоу једног листа и
рубрике. У Блицу је у свим рубрикама у 2006. години у насловима доминантна употреба
термина

и

ОСОБА

СА ИНВАЛИДИТЕТОМ;

у текстовима из 2013. и 2014. најчешће се користи термин

ОСОБА

СА ИНВАЛИДИТЕТОМ,

а поред њега и

РАЗВОЈУ,

ИНВАЛИД;

од 2007. до 2010. паралелно се користе термини
ИНВАЛИДНА ОСОБА,

те

ИНВАЛИД

ОСОБЕ СА СМЕТЊАМА У

а спорадично и поименичена придевска образовања којима се оштећење

спецификује:

ГЛУВОНЕМИ, СЛЕПИ И СЛАБОВИДИ,

односно синтагматски изрази којима се

спецификује тип оштећења или ситуација у којој је оштећење стечено:
СЛАБОВИДЕ ОСОБЕ/ЛИЦА, РАТНИ ВОЈНИ ИНВАЛИДИ.

новијим чланцима преовладава употреба термина

У рубрикама, Београд и Нови Сад у
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ,

рубрици Војводина у извештавању из Суботице паралелно користе термини
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

и

ХЕНДИКЕПИРАНИ.

СЛЕПЕ И

док се у

ИНВАЛИД,

У појединим текстовима спецификација

се односи на УЗРАСТ – девојчице / девојке / студенти са инвалидитетом, особе / девојке
у инвалидским колицима,

ОБОЉЕЊЕ

– они који болују од дечје парализе (пара- и

квадриплегије, мишићне дистрофије, хемофилије, мултипле склерозе, а утизма) чиме је
експлициран став да су особе са оштећењем болесне, ИНТЕНЗИТЕТ ОШТЕЋЕЊА – умерено,
тешко или вишеструко ометени у развоју; идентификација оштећења може бити
изведена и посредно – ОСОБЕ КОРИСНИЦИ КОЛИЦА.
Исти модели идентификације јављају се и

У

Дневнику:

ИНВАЛИДИ, ОСОБЕ СА

ИНВАЛИДИТЕТОМ, ИНВАЛИДНА ЛИЦА, ХЕНДИКЕПИРАНИ, ОСОБЕ С ХЕНДИКЕПОМ, РАТНИ
ИНВАЛИДИ, ОСОБЕ С ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА, ОСОБЕ СА ОШТЕЋЕЊЕМ СЛУХА, ДЕЦА/ОСОБЕ СА

(МЕНТАЛНИМ)

СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ, ДЕЦА ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ, ОСОБЕ ВЕЗАНЕ ЗА

ИНВАЛИДСКА КОЛИЦА, СЕДЕЋИ, СТОЈЕЋИ, КВАДРИПЛЕГИЧАРИ.

У Политици се најчешће користе следећи начини идентификације:
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, ИНВАЛИДИ
НАГЛУВИ, ОСОБЕ СА ХЕНДИКЕПОМ

ОСОБЕ/ЉУДИ

(само у наслову једне вести из Новог Сада),

ГЛУВИ И

(само у наслову једног текста у Београдској хроници),

ОМЕТЕНИ У РАЗВОЈУ, ДЕЦА ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ,

односно са спецификацијом по неколико

основа: малишани с потешкоћама, особе са здравственим помагалима, непокретни и
теже покретни корисници, грађани у инвалидским колицима, са белим штапом или
слушном апаратом.
Доследност у употреби неког термина од стране неког аутора није било могуће
пратити, будући да су чланци најчешће вести и да их пишу различити аутори. У два
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чланка у Рубрици Спорт у Дневник у аутор користи термине који потичу од извора (уп.
стр. 64).
4.2. У избору термина и начину писања још увек су, без обзира на регулативу

и

препоруке, чести примери употребе м ушког рода за називе функција, занимања, чланства
и других аспеката друштвеног учешћа извора, док се други аспекти идентитета
саговорника (сем професионалног) или особа о којима се говори ретко помињу. На
пример, у чланку Даркова сликарска радионица за особе са инвалидитетом, аутор наводи
да је водитељ радионице особа са инвалидитетом, а након тога га посматра само као
сликара. Радионица је организована за „најмлађе Пожежане ометене у развоју (ИЦ 109);
уп. и Зрењанинске рампе за инвалидска колица (ИЦ 71), Албанац поклонио Србину скупа
инвалидска колица (ИЦ 130). У чланку Златна ниска обавијена тишином (ИЦ 30),
капитен шаховског клуба »Олимпија« који окупља глуве и наглуве шахисте представљен
је као Београђанин; лид чланка Човек који види ехом почиње са „Американац Даниел Киш
гостује...“, па се тек након тога открива идентитет слепе особе (ИЦ 31). У тексту
Победила болест упорним радом (ИЦ 8) због остварености на послу, складног
породичног живота, родитељства, односа са пријатељима, других интересовања и сл.
актерка доживљава себе као да није особа са инвалидитетом. У тексту о животној
судбини Зорице Попадић, стонотенисерке из колица (ИЦ 113), као коментар уз
фотографију на којој она с осмехом на лицу држи рекет и лоптице на начин на који га
држе све професионалне стонотенисерке стоји да је „стони тенис најлепши део њене
свакодневице“, што оставља утисак празнине у вези са свим осталим, с обзиром на
претходни, великим словима, апострофирани цитат: „Сањам да ходам‟. Одељак са
поднасловом „Срећна и сложна породица‟ почиње текстом: „Тек три године Зорица
озбиљно тренира стони тенис. Члан је клуба СТИБ, а уједно и промотер школе стоног
тениса‟.
Свођење особа са оштећењима на елементе који траже деловање, на шта ме након
читања немалог корпуса чланака и прилога у медијима, сада асоцира термин

ИНВАЛИД

у

насловима и другим видљивим деловима текста (у циљу скраћивања текста) указује на
нерачунање на ову групу људи. Решење за ово јесте одлука конкретног медија да се
доследно употребљава терминологија из Закона о спречавању дискриминације особа са
инвалидитетом и Закона о потврђивању Конвенције о правима особа са инвалидитетом до
дефинисања

терминолошког

низа

који
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ће

(системски

засноване)

поступке

онеспособљавања, ускраћивања и ометања учинити уочљивим. У већини анализираних
примера термине којима се идентификују особе са оштећењима: ХЕНДИКЕПИРАНИ, ОСОБЕ С
ХЕНДИКЕПОМ, ОСОБЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ, ОМЕТЕНИ/ОСОБЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ, ОСОБА
СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА, ИНВАЛИДИ

и

ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

– могуће је потпуно

изоставити (нпр. Без посла и рампи) или уместо њих употребити речи ЉУДИ и ДЕЦА (Људи
без посла и рампи), што може, с обзиром на заједничко искуство ускраћености по
различитим

основама

које

сви

људи

деле,

да

допринесе

промени

приступа

идентификацији особа са оштећењима и припадника других група.
Поред изостанка целовитог и равноправног приступа свим идентитетима једне
особе у циљу релевантног информисања о хетерогености људског рода и потребама и
правима који из ове карактеристике проистичу, што се одражава на опште друштвене
процесе и чиме се доприноси невидљивости друштвеног учинка свих маргинализованих
група, овакво извештавање о особама са оштећењима учвршћује уверење да је идентитет
некога чије с у способности мањкаве једино на шта она са сигурношћу може да рачуна.
Појам

ИНВАЛИД

лако је усвојен јер се њиме заокружује сет очекиваних карактеристика и

појава у вези са самом особом, чиме се она трајно смешта у исто тако очекивани контекст
из којег може изаћи само уколико њена мањкавост нестане, ако се неким случајем уклони
или умањи, што би је квалификовало за учешће у појединим деловима/активностима
друштва, и то уколико сама особа учини максималан напор (који се третира као
надчовечански и херојски) да ову своју карактеристику
порекло речи

ИНВАЛИД

и

ХЕНДИКЕП

учини неприметном. Страно

омогућава лакшу терминологизацију, а тиме и

уклањање конотативних значења везаних за речи домаћег порекла (Ружичић 2003).
Из овог корпуса и на основу свакодневног искуства на различитим пољима
евидентно је да особе без оштећења у идентификацији особа са инвалидитетом оштећење
доживљавају као основно својство особе која га има, док је за особе са оштећењима то
само једна од личних карактеристика. Идентитет онеспособљене особе суштински је
битан за разумевање тога шта је све потребно за њено равноправно учешће у друштву,
остваривање, права и интереса, и као такав има друштвено-културни значај, али за саму
особу није примаран за разлику од родне, сексуалне, професионалне, етничке, религијске
и др. припадности. Самоидентитификовање по основу онеспособљености заправо је
одговор на однос друштва према оштећењу као карактеристици и на трајно угрожавање
достојанства појединца, његових основних потреба и права који из њих проистичу.
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Државе треба да рачунају на учинак особа са оштећењима, и сходно томе, обезбеђују
услове да се она оствари, омогућавајући и инсистирајући на већој упућености на
заједницу особа са инвалидитетом, што, опет, зависи од различитих животних околности,
видова и степена онеспособљавајућих поступака од стране окружења и деловања унутар
ње (Goffman 1999: 17; 19).
Доследни приступ употреби језика којом ће се постићи видљивост (учинка) жена и
мушкараца без обзира на личне карактеристике или идентитет, допринеће промени става
о асексуалности и сексуалној абнормалности особа са инвалидитетом (Barnеs [1992] 2012:
72-76), нашој недовољној компетентности и конкурентности у различитим областима, а
пре свега релевантном информисању јавности о хетерогености заједнице особа са
инвалидитетом и померању фок уса. Особе са инвалидетом нису само корисници
социјалне и других облика заштите у које треба улагати заједничке ресурсе већ учествују
у друштвеним процесима у различитим друштвеним улогама.
несметаног учешћа условљењна је стварањем предуслова

Могућност нашег

за то и пуном применом

усвојених антидискриминативних мера. Избором начина на који ће се (коришћењем
језичких средства) о овом процесу извештавати и на њега подсећати, допринећемо
његовом општем препознавању и прихватању/преузимању одговорности за његов исход.
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III ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕРПОРУКЕ
1. Циљ овог истраживања био је да се утврди како се у медијском дискурсу, као једном од
сегмената јавне употребе језика, представљају тема инвалидности и особе с
инвалидитетом, а на основу претпоставке да се представљањем особа с инвалидитетом у
медијима доприноси системској дискриминацији и општем процесу онеспособљавања
заједнице. Ставови медија, и друштва у целини, показују се увек у избору теме, извора
информација, цитата, перспективе, стила, у начинима представљања и лексичкограматичким средствима. У случају извештавања о особама са инвалидитетом последице
прихваћених и заступаних ставова јесу честа фокусираност на личне приче и, у спрези с
тим, субјективност и сензационализам као основне одлике текста, односно изостанак
релевантних тема и тачног извештавања у вези са остваривањем/кршењем права и
стварањем услова (приступачно окружење, службе у заједници, обезбеђивање техничких
и материјалних средстава и др.). Истицањем оштећења као узрока онеспособљeности, не
препознаје се хетерогеност групе с обзиром на карактеристике и идентитете због којих
укључени могу бити вишеструко маргинализовани и дискриминисани (род, узраст, боја
коже, нехетеросексуалност, националност, верска и друга опредељења). Писањем о
темама које изостају и то тако што ће се избором језичких средстава подстицати
равноправност особа које су у фокусу лакше би се допринело изједначавању могућности
особа с инвалидитетом.
Анализа корпуса који је чинило 131 чланак из дневних новина и недељника
транскрибованих телевизијских вести и једног радијског прилога потврдила је наведене
претпоставке:
1.1. Теме, садржај текстова, приступ њиховој обради и опремању, изабрани поводи за
извештавање о теми, избор извора, актера и начин цитарања, пројективне стратегије и
поступци, терминологија и друга лексичка средства која се користе у идентификовању
особа са инвалидитетом у највећем делу анализираних примера не доприносе
редефинисању и смањењу дистанце према особама са инвалидитетом и промени
устаљених ставова које је издвојио Колин Барнс (Barnes [1992] 2012), по којима су особе
са инвалидитетом:
а) јадне, несрећне, не могу бити срећне, треба их сажаљавати, и стога су предмет
доброчинства и милосрђа, неопходна им је помоћ других, терапија и
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излечење;
б) жртве насиља;
в) предмет исмевања, пошто су „грешка природе“,а болест, односно оштећење
казна је за њихов или туђи грех;
г) сексуално абнормална или асексуална бића;
д) упркос оштећењу успешне исто као и особе које га немају, чак и више од њих,
али ипак не могу самостално и без помоћи породице, која је посредник између
њих и заједнице и друштва у целини, да доносе одлуке и управљају својим
поступцима и зато се друштв у упућује апел за помоћ, солидарност,
прилагођавање;
ђ) терет себи и друштву, јер користе повластице и представљају претњу у смислу
трошења ресурса који су и овако на измаку;
е) нису способне да дају свој допринос као особе без оштећења.
Тематски оквир и идеолошка матрица текстова у складу су са преовлађујућим
самарићанским, каритативним, етичким, религијским и медицинским моделима приступа
оштећењу и инвалидности.
2. Анализирани текстови приликом објављивања везују се или за географско подручје или
се објављују у рубрикама у којима читаоци могу наћи информације о свакодневним,
различитим друштвеним и животно важним темама, што негира почетн у претпоставку о
њиховом везивању за рубрике у којима се извештава искључиво о социјалној политици
или о здравственим темама, што је у првих неколико година овог века било најчешће.
Страна на којој ће текст бити објављен одређује се у односу на место догађања,
порекло извора и актера или у односу на тему, при чему се, сем кад је реч о дужини
текста, не прави разлика између њих и других текстова. Ово је позитивна и значајна
разлика у односу на претходни период.
3. Наслове у анализираним текстовима карактеришу:
– сензационализам и ексклузивност;
– особа с инвалидитетом представљена је као супербогаљ или суперхерој;
– тврдње засноване на владајућим ставовима у сврху потврђивања уз честу
употребу игре речи и других изражајних средстава;
– скретање пажње и подстицање емпатије;
– отворено стављање на страну особа с инвлидитетом и директна критика за
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однос према њима;
– негативно одређивање или умањивање вредности елемената и предмета који се
сматрају карактеристичним за особе с инвалидитетом, без свести о њиховој
вредности и њиховом значењу и значају за особе с оштећењима и друштво уз
елементе исмевања или сажаљења.
Генерализација односно коришћење колективног или енциклопедијског знања једна
је од честих стратегија у насловљавању. Особа с инвалидитетом доводе се у везу са
личностима из пршлости које су имале слично искуство.
Наднаслови тематски сужавај у текст, односно најављује тему текста и опсег бављења
њоме, те би, с обзиром на информативност и објективност, могли да буду наслови.
У мањем броју текстова наднаслов доприноси:
– сензационализму наслова и целог чланка;
– скретању пажње на особе с инвалидитетом и одржавању постојећих ставова;
– директној критици односа друштва према особама с инвалидитетом.
Поднаслов или лид уводе у тему. Њима се уз тему и актере најављују и стил и тон
новинског чланка. У већем делу обрађене грађе поднасловом или лидом конкретиз ује се
повод за писање чланка и преноси владајући став кроз сензационализам, скреће пажња,
подстиче емпатија и представља феномен супербогаља:
Цитиране тврдње засноване су на владајућим ставовима, на њиховом потврђивању
или критици.
4. Премда је евидентна тежња да се сликом афирмишу могућности особа са
инвалидитетом, фотографије и симболи одражавају утисак тескобе, терета, тешке
социјалне приче, изобличености тела или се, што је најчешћа ситуација, ставља акценат
на напор који особа чини да би покренула точак. Овакво симболичко приказивање
деперсонализује особу. Поред тога, идентификовање заједнице особа са инвалидитетом
само са корисницима/ама колица указује на неупућеност у демографску структуру ове
групе становништва која је разнородна и обухвата 10 до 15% припадника/ца свих других
друштвених заједница који трпе различите облике вишеструке дискриминације.
5. Од семантичких техника и стратегија које је за расни дискурс утврдио Ван Дејк (Van
Dijk 1994) у овом корпусу на нивоу теме препознају се и наглашавају: а) очигледно
порицање, б) очигледно допуштање, в) трансфер, и г) контраст.
На нивоу теме наглашавају се:
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а)

СПЕЦИФИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ КОЈЕ СЕ СМАТРАЈУ КАРАКТЕРИСТИЧНИМ ЗА ОСОБЕ С
ИНВАЛИДИТЕТОМ У ОДНОСУ НА ДОМИНАНТНУ ГРУПУ

уз коришћење семантичких

поступака очигледног одрицања и очигледног допуштања;
б)

БИО-СОЦИО-КУЛТУРНИ,

ФИЗИЧКИ,

ИНТЕЛЕКТУАЛНИ

НЕДОВОЉНУ АДАПТАЦИЈУ, ОДНОСНО ИНТЕГРАЦИЈУ

И

ДРУГИ

РАЗЛОЗИ

ЗА

уз поступке очигледног

допуштања и трансфера;
в)

ДЕВИЈАНТНОСТ

УСТАНОВЉЕНИХ,

ДОМИНАНТНИХ

НОРМИ:

ОСОБЕ

ИНВАЛИДИТЕТОМ СЕ ДОВОДЕ У ВЕЗУ СА ПРОБЛЕМИМА, ШТО ИЗИСКУЈЕ КОНТРОЛУ

С

уз

поступке очигледног допуштања и трансфера;
г)

НАГЛАШАВАЈУ СЕ РАЗЛИКЕ У ТАКМИЧЕЊУ ЗА РЕСУРСЕ ИЗМЕЂУ ДОМИНАНТНЕ
ГРУПЕ И ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ИСТИЧЕ СЕ СПРЕМНОСТ ДОМИНАНТНЕ
ГРУПЕ ДА ПРУЖИ ПОМОЋ

уз поступке очигледног допуштања, трансфера и

контраста.
6. На нивоу стила, реторике и тона наглашава се, очекује и тражи потврда убеђења о
проблематичним и тескобним околностима у којима живе особе са инвалидитетом.
Наглашава се (спасилачка) улога доминантне групе и њен допринос решавању проблема,
спремност на усмеравање ресурса. Улога самих особа са инвалидитетом најчешће је у
другом плану.
Ови елементи највише доприносе одржавању владајуће перспективе. За стил је на
свим нивоима текста (наслов, наднаслов, поднаслов, лид, текст као целина)
карактеристична употреба стилских фигура и других изражајних средстава због
преношења значења и поређења.
7. У односу на избор актера у личним причама и другим новинским чланцима чију су
актери, особе са инвалидитетом представљају се као жртве лошег сплета животних
околности или као суперхероји и супербогаљи, док се чланови њихових породица
приказују као жртве и животних околности и самих особа са инвалидитетом. У цитирању
на нивоу текста у једном делу обрађене грађе истичу се елементи који доприносе
атмосфери мучеништва, патње, страхоте и зле среће. Људима из њиховог окружења
приписује се изузетна храброст и херојство у трпљењу или се, пак, оно што им се дешава
приказује као необично и за дивљење.
Велики део корпуса преноси информације о томе шта друштво чини за особе
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са инвалидитетом и које ресурсе улаже. У њима доминира социјални модел приступа
инвалидности и релевантност тема. Ипак, на основу изнетих података у неколиким
примерима у одељку о пројективним техникама који указују на непознавање обавеза
проистеклих из закона или у односу на расподелу ресу рса и њихово усмеравање ка
особама са инвалидитетом, евидентно је да дисабилизам, ејблизам, ејџизам, расизам,
сексизам, хомофобија и национализам, односно одржавање уверења о већој вредности
доминантне групе над другима, поред угрожавајућих последица по функционисање
конкретних заједница, доводе до различитих економских последица због којих трпи
читаво друштво.
Као што је на у одељку о фотографији наведено, овај приступ опремању текста
указује на некомпетентност аутора/ки, извора и самог медија који стоји иза оваквог
начина представљања теме. За управе и уредништва јавних и приватних медија кључан је
управо рад на промени перспективе, будући (1) да је приступачност већини медија
ограничена или да потпуно изостаје, што је у домену читљивости знатно унапређено
захваљујући Интернету; (2) да је минимално једна трећина становништва заинтересована
за ову тему, будући да се особама са инвлидитетом придружује и велик број особа које су
с њима у непосредној вези, као и велик број старијих особа чије се способности временом
смањују; те (3) да постоје захтеви за унапређењем стандарда који су проистекли из
потребе и у циљу примене домаћих и међународних докумената.
8. У ширем смислу особе са оштећењима сврставају у рањиве/најрањивије категорије
становништва чиме се група идентификује са једном од могућих карактеристика
личности. Појмове ОСЕТЉИВЕ РАЊИВЕ и ГРУПЕ не треба употребљавати у јавном говору јер
се њима изражава квалификација и субјективан однос.
Термини, терминологизирани сложени изрази, титуле и жаргон користе за
идентификацију особа које су предмет новинског текста, чланка на Интернету или
транскрибованог телевизијског и радијског прилога. Њихова условљеност доминантним
идеолошким оквиром и ставовима који из њих проистичу огледа се у недоследној
употреби терминологије којом се особа поистовећује само са једним својим идентитетом
(термин

ИНВАЛИД).

Уз њега се најчешће користи термин

ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ.

Сви

други, сем када је извор Удружење студената са хендикепом, користе се као алтернација
ова два из стилских разлога да би се избегло понављање. Оно се може избећи
изостављањем термина (употребом општих речи: деца, човек, људи, грађани) или
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изостављањем лексичког субјекта. У текстовима су још увек присутнне односне
реченице: особа која болује од... којима се сви узроци оштећењу, оштећење или последице
оштећења своде на болести.
Дисталним и медијалним обликом показне заменице онакав/а/о; такав/а/о изражава
се дистанца према особама са оштећењима, или апострофирањем термина у контекстима
у којима се може представити неки други однос према њима (чланови организације,
колеге с посла, запослени и слично) изражава властита супериорности и виши степен
моћи. И једно и друго новинари би требало да избегавају или да на ову појаву

реагују

постављањем додатних питања.
Утврђено је такође да су у избору термина и начину писања још увек, без обзира на
регулативу и препоруке, чести примери употребе мушког рода за називе функција,
занимања, чланства и других аспеката друштвеног учешћа извора, док се други аспекти
идентитета саговорника или особа о којима се говори (сем професионалног) ретко
помињу. Оваквим приступом учвршћује се уверење да је идентитет некога чије су
способности мањкаве једино на шта он/а са сигурношћу може да рачуна, пошто њени
други идентитети остају невидљиви.
Сходно моделу предложеном у Терминолошком речнику инвалидности – ка
једнакости у јавном говору (Ружичић 2003) и приступу кориштеном у преводу за
документарни филм Животи вредни живљења аутора Ерика Њу дела (Neudel [2011]
2014), те полазећи од тога да у избору преводних еквивалената треба посматрати сваки
пример засебно, у вези са избором термина у медијима и другим сферама јавне употребе
језика препоручујем следеће:
1. Уколико се жели указати на личну карактеристик у особе препоручујем терминолошке
конструкције:
а)

ОСОБА СА СМАЊЕНИМ ФИЗИЧКИМ, ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ... СПОСОБОСТИМА, ОСОБА СА

СМАЊЕНОМ СПОСОБНОШЋУ КРЕТАЊА, ГОВОРА

и др,

ОСОБА СА ФИЗИЧКИМ ОШТЕЋЕЊИМА,

ДЕЦА И ОДРАСЛЕ ОСОБЕ СА УРОЂЕНИМ ИЛИ СТЕЧЕНИМ ОШТЕЋЕЊИМА, СМАЊЕЊЕМ НЕКЕ ОД
СПОСОБНОСТИ У РАЗВОЈНОМ ДОБУ (уместо
СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ (и
ПАРАПЛЕГИЈОМ

/

његових варијетета), ОСОБА СА АМПУТИРАНИМ ДЕЛОМ ТЕЛА,

КВАДРИПЛЕГИЈОМ

МИШИЋНОМ ДИСТРОФИЈОМ

термина ДЕЦА/ОСОБЕ

/

/

ПОВРЕДОМ КИЧМЕ, МУЛТИПЛОМ СКЛЕРОЗОМ,

ДИСТРОФИЈОМ МИШОЋА, ПОСЛЕДИЦАМА ЦЕРЕБРАЛНЕ, ДЕЧЈЕ
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ПАРАЛИЗЕ, СА ДАУНОВИМ,

б)

АСПЕРГЕРОВИМ СИНДРОМОМ и сл,

АУТИСТИЧНЕ, ГЛУВЕ И НАГЛУВЕ ОСОБЕ, СЛЕПЕ И СЛАБОВИДЕ ОСОБЕ, СЛЕПОГЛУВЕ

ОСОБЕ

јер самозаступнички део покрета разуме аутизам као инхерентни део нечијег

идентитета, сматрајући да је немогуће одвојити особу од аутизма као што ју је
немогуће одвојити нпр. од боје њене коже11 и зато термин ОСОБА СА АУТИЗМОМ сматра
нетачним. Исто тако, то што особа не чује или не види представља њену личну и
идентитетск у карактеристику неодвојиву од ње.12;
в)

КОЛИЦА,

ЗНАКОВНИ

ЈЕЗИК,

КОРИСНИЦИ

КОЛИЦА,

КОРИСНИЦИ

ПЕРСОНАЛНЕ

АСИСТЕНЦИЈЕ, ГОВОРНИЦИ, ПРЕВОДИОЦИ ЗНАКОВНОГ ЈЕЗИКА.

2. Препоручујем да се, уместо описним придевом и именичким конструкцијама искуство
особе, у зависности од ситуационог контекста, представи глаголом: он/она не хода,
отежано ходо, не чује, слабије чује, не види, слабије види, не говори, отежано говори,
користи колица, штаке (за кретање), слушни апарт, бели штап, неко друго помагало или
помоћно техничко средство или односном реченицом: особа која не хода, не чује, не
види, слабије чује, слабије види, користи колица, слушни апарат и др.
3. Ако се жели указати на неједнакост могућности и прилика због друштвеног односа
према чињеници да неко има урођено или стечено оштећење или смањење способности,
који се огледа у нечињењу, ограничавању, ометању или занемаривању, уместо трмина
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

(с недовољно транспарентним значењем, којим се пре одређује

особа, а не њен друштвени положај) и свих других општих термина (ОСОБЕ
ПОТРЕБАМА,

ХЕНДИКЕПИРАНЕ

ОСОБЕ/ОСОБЕ

С

ХЕНДИКЕПОМ),

С ПОСЕБНИМ

који својим значењем

имплицирају неједнакост прилика и потреба својствену самој особи, предлажем употребу
термина

ОНЕСПОСОБЉЕНА ОСОБА,

односно предлажем да се унутар покрета иницира

расправа о стварању терминолошког низа којим би се јасно изразили поступци нечињења,
ометања, ускраћивања, онеспособљавања с којима се особе суочавају услед начина на који
друштво третира оштећење или смањењe способности.
Оваквим начином представљања друге особе не поштује се принцип економичности,
својствен готово свим сферама јавног говора, пре свега медијској и политичкој. Он,
међутим, јавним радницима омогућава избор да искуство друге особе изразе тако да то
11

http://autisticadvocacy.org/identity-first-language/
Међународни покрет глувих особа сваку заједницу глувих особа сматра „култур ном групом која дели
знаковни језик и зааједничко наслеђе“. Уп. http://wfdeaf.org/our-work/focus-areas/deaf-culture
12
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буде засновано на чињеницама, поштовању њеног живота, равноправности, и свог и
њеног достојанства, што је уско везано с преиспитивањем властитих и општих ставова.
Уз, у склопу

анализе, наведене предлоге и препоруке како поступити, шта

употребити (или изоставити) у процесу стварања медијског садржаја на ову тему да би се
избегло/прекинуло перпетуирање утврђених предубеђења и ставова у медијима и другим
јавним сферама, на крају морам још једном да истакнем да је најважнија пуна примена
закона који се на ову област односе од стране свих представника система образовања и
информисања, а предуслов за дугорочну ефективност овог процеса јесте међусобна
сарадња са особама са инвлидитетом од самог почетка (копродукција), што се постиже
промовисањем медијских студија и струка заступљених у медијима међу особама са
инвалидитетом (и припадницима/ама других маргинлизованих група) и планским
приступом њиховом запошљавању у медијима.
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ПРИЛОГ 1
1. МОДЕЛИ ПРИСТУПА ИНВАЛИДНОСТИ
1.1. ИСТОРИЈСКИ ПРЕГЛЕД
У најстаријим цивилизацијама деца која су имала нека оштећења жртвована су боговима.
Они који су успели да преживе, били су магови или врачи и имали посебан статус у
заједници. Стари Грци и Римљани, фокусирани на снагу духа и тела и естетику, убијали
су децу са оштећењима. Повратници из ратова и у античко доба и у наредним епохама
имали су донекле повлаштен положај и извесна компензаторна права, али не и исти
приступ ресурсима заједнице и њеном јавном животу.
У средњем веку доминира САМАРИЋАНСКИ – КАРИТАТИВНИ/ МИЛОСРДНИ

ПРИСТУП

„ убогима“ и „божјацима“ о којима се из самилости брину црква и племство обезбеђујући
им храну и кров над главом. У исто време, због убеђености да комуницирају

са

онострним светом, на налог представника појединих и старих и новонасталих
хришћанских цркава, многе особе с инвалидитетом, пре свега жене са смањеним
интелектуалним способностима и психичким болестима, и мајке деце са инвалидитетом,
јавно су жигосане и спаљиване као вештице и демони (Barnes [1992]2012: 54). Током
периода реформе и просвећености у Хабзбуршкој монархији наставља се каритативни
приступ. Настају прве институције. Особе са инвалидитетом све ово време „посматране су
као мање вредне, непродуктивне, представљале су пасивне објекте туђе бриге и
милостиње који су били на терет друштву“ (Tatić 2013: 23). У време доминације
нацистичког покрета, коjeм је претходио еугенистички, убијено је 80.000-100.000 особа с
оштећењима, које су ови покрети, међу другим групацијама, сматрали особама ниже расе,
мање вреднима и самим тим непотребнима. 13

У Енглеској је до средине шездесетих година ХХ века важио Закон на основу кога су жене за које се
претпостављало да због наследног фактора могу да роде децу са оштећењима стерилисане одмах по
рођењу. Алисон Дејвис у својим радовима о пренаталном скринингу и Колин Барнс наводе да је овај
приступ данас присутан у инсистирању на пренаталним претрагама, тј. утврђивању да ли мајка носи дете с
неким оштећењем, начинима утицаја на то да је абортус исправна одлука, легализацији абортуса након
24. недеље код трудница које носе плод са неким оштећењем, док је за труднице код чијег плода није
утврђено оштећење, абортус у овој фази трудноће илегалан. Уп. и: T atić (2013: 21-29).
13
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1.2. МЕДИЦИНСКИ МОДЕЛ ПРИСТУПА ИНВАЛИДНОСТИ
Медицински приступ представља спој милосрдног и медицинског приступа уређењу
положаја особа с инвалидитетом. У основи овог модела стоји уверење да „због тога што
оштећење има тако трауматичан физички или психолошки ефекат на појединце, они нису
у могућности да властитим напорима достигну прихватљив стил живота“ (Barnes
[1992]2012: 35).
Полази се од тога да је проблем је у особи која има оштећење и на њој је да своје
стање одржава лечењем, набавком неопходних лекова, средстава, помагала, уз мању или
већу подршку државе (Ружичић 2003: 34-35). Инвалидитет је „индивидуални проблем и
искључива последица прележане болести, повреде или трауме. Здравствени радници/е и
други стручњаци „раде на томе да особу рехабилитују, оспособе за функционисање по
мерилима здравих, уклопе у тзв. ,нормалне’ животне оквире. Пошто се у неким
случајевима здравствено стање не може вратити у задате параметре, особу треба што
више приближити редовном стању тако да се уклопи у оквире онога што друштво
посматра као ,нормално’“. Уколико то није могуће или се процени да није, „онда се
организују посебне установе где ће о њима, на трагу милосрдно-каритативног модела,
бринути обучени стручњаци“14 без могућности равноправног учешћа у друштву

и

одлучивања о властитом животу. Ове институције и куће у којима људи бораве углавном
су затворене или удаљене од друштвених токова.
1.3. СОЦИЈАЛНИ МОДЕЛ ПРИСТУПА ИНВАЛИДНОСТИ
Kрајем седамдесетих година XX века Mеђународни покрет особа са инвалидитетом
развио је СОЦИЈАЛНИ МОДЕЛ ПРИСТУПА ИНВАЛИДНОСТИ као реакцију на медицински модел.
Приступ полази од тога да „због тога што оштећење има тако трауматичан физички или
психолошки ефекат на поједиинце, они нису у могућности да властитим напорима
достигну прихватљив стил живота“ (Barnes [1992] 2012: 35).
14

Уп. став Дамјана Татића о медицинском моделу приступа: „не треба сметнути са ума да су припадници
медицинске професије једини компетентни да понуде решења за здравствене проблеме са којима се особе са
инвалидитетом суочавају, као и код свих других лица која одлазе на лечење. Проблем настаје када
медицински радници доносе одлуке и о оним питањима која не потпадају под њихову струку, као што су
избор животне средине, начина образовања, будућег запошљавања, питањима из сфере личних и
породичних односа особа са инвалидитетом, ограничавајући тако право на избор овим особама. Треба
приметити да се у идентичним ситуацијама право на избор не оспорава“ (Tatić 2013: 25).
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Инвалидност је „друштвени а не проблем појединаца‟. Реч је о проблему који није
проузрокован индивидуалним болестима, траумама и повредама већ неспремношћу
друштва да се прилагођава потребама свих својих чланова и да континуирано и
систематично ствара услове за пуно и равноправно учешће особа са инвалидитетом у
свим сферама друштвеног живота (Ружичић 2003: 31; Tatić 2013: 25-26).
Овај модел служи као основа за модел приступа инвалидности заснован на људским
правима који је у основи Међународне конвенције о људским правима. „Неки сматрају да
је реч о два међусобно блиска модела. Ипак, правилније је говорити о једном моделу при
чему модел заснован на људским правима представља само практичну манифестацију
развијеног теоретског концепта социјалног модела приступа инвалидности“ (Tatić 2013:
26). На трагу социјалног модела теоретичари здравствене струке и они који се бавe
проценом присуства (степена) инвалидитета и потребе за подршком, рехабилитацијом и
терапеутским радом развили су неколико модела: Нађијев, биопсихосоцијални и модел
настанка инвалидности/ситуације хендикепа.
По биопсихосоцијалном моделу инвалидност одражава негативни аспект интеракције
између индивидуе, њеног здравственог стања и контекстуалних фактора:
Нарушено здравствено стање (као резултат акутне или хроничне болести, повреда или
траума) оставља последице у виду оштећења (губитка или абнормалности телесне
структуре или физиолошке функције), доводи до промена у активностима (односно у
природи и интензитету функционисања особе) и партиципацији (природи и интензитету
индивидуалног укључивања у животне ситуације) (Cucić 2001: 13-15, Tatić 2013: 28).

На степен и карактер сваке од ових последица оштећеног здравственог стања делују
контекстуални фактори и то лични (пол, године старости, начин савладавања стреса,
социјално порекло, образовање, професија, прошло и садашње искуство, укупан образац
понашања, карактер) и фактори околине (социјални ставови, цивилно друштво, правна и
социјална структура, службе за подршку, архитектонске баријере, клима, терен). У складу
с овим факторима
инвалидност представља интеракцију између појединца и његовог окружења у којој
нарушено здравствено стање као резултат акутне или хроничне болести, повреда или
траума оставља последице у виду оштећења, доводи до промена у активностима и
партиципацији – природи и интензитету индивидуалног укључивања појединца
нарушеног здравља у животне ситуације“ (Tatić 2013: стр. 33).

94

Други је модел настајања инвалидности ситуацијa хендикепа. По Квебечкој
класификацији из 1999. присуство инвалидности
одређује интеракција између узрока, личних чинилаца (врста и степен оштећења, степен
онеспособљености), олакшавајућих и отежавајућих животних чинилаца и могућности
учешћа у друштву (обављање свакодневних животних активности, тј. остваривање
животних навика). Процена степена ситуације присуства хендикепа подразумева
континуирани процес у коме учествује тим [кога чине] различити стручњаци, сама особа
и/или особе из њеног непосредног окружења (Ружичић 2003: 35-36).

Први приступ је у основи Стратегије унапређења положаја особа с инвалидитетом
Републике Србије, а на другом се заснива систем процена и међу стучњацима има све
већу подршку. Биопсихосоцијални модел полази од оштећења као узрока инвалидности и
враћа се на њега, а Квебечка класификација доприноси релативизацији процеса
оноспособљавања. Особе с оштећењима нису учествовале у њиховом креирању и без
обзира на релевантну теорсијску заснованост првог и примењивост другог, они се могу
посматрати и као резултат репозиционирања стручњака и тражења простора да се задржи
њихов непосредан утицај у овој области.
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PORTRАY OF DISABLED PEOPLE IN MEDIA DISCOURSE OF SERBIA
Summary
This book is based on my MA paper on PORTRAY THE ISSUE OF DISABILITY IN
THE MEDIA DISCOURSE defended on September 11, 2014 at the University of Novi Sad,
Faculty of Philosophy, Department for Serbian Language and Linguistics, supervised by
Professor Vera Vasic.
The aim of the research was to determine how the topic of disability is represented and
disabled people are portrayed in the media discourse as one of the segments of public language
use. It was based on the assumption that the media contribute to systematic discrimination and
the general process of disablement of the community, which includes 15 % of the world’s
population according to UN data.
The corpus consisted of 131 articles from daily and weekly newspapers, Internet portals,
transcribed television news and a radio feature, published from 2005 to 2014. The analysis was
based on the model used by Teun van Dijk (Van Dijk 1994: Discourse and Inequality) for
critical analysis of racial discourse stemming from the attitudes in media discourse established in
Great Britain by Colin Barnes (Barnes 1992: Disabling Imagery and Media) at the beginning of
1990s and the conclusions made by Bozana Injac in researching social distance toward disabled
people in Novi Sad [Attitudes and Social Distance of Novi Sad Citizens towards Persons with
Disabilities]. The following was determined:
1.The topics, the text contents, approach to their analysis and text editing, chosen occasions for
reporting on the topic, source selection, agents and manner of quoting, projective strategies
and procedures, terminology and other lexical means used for identifying disabled people in
most examples do not contribute to the distance toward disabled people redefining and
reduction and to the change of settled attitudes singled out by Colin Barnes.
According to these, disabled people are:
a) Pathetic, unhappy, unable to be happy, pitiable and therefore an object of benevolence
and charity, in need of help from others, in need of therapy and healing;
b) Victims of violence;
c) Subject of ridicule, since they are a “flaw of nature”, and the disease or impairment is
the punishment for their or someone else’s sin;
d) Sexually abnormal or asexual beings;
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e) As successful as non-disabled people despite the impairment, even more so, but still
unable to make decisions independently and without help from their families, which
are mediators between them and the community and the society as a whole. Therefore
the society is appealed for help, solidarity, and adjustment;
f) A burden to themselves and the society, because they use privileges and pose a threat
in the sense of resource consumption which are scarce as it is;
g) Unable to give their contribution as non-disabled people.
The thematic scope and the ideological matrix of texts are in consistent with the prevailing
Samaritan, charitable, ethical, religious and medical models of approach to impairment and
disability.
2. When published, the analyzed texts are connected to geographical area or columns where
readers can find information on different social and vital topics. It negates the initial assumption
of connecting it to columns reporting exclusively about social politics or health issues, as was
most common in the first few years of this century.
The page where the text is published is determined based on the place of the event, origin of
the source and agents or in regard of the topic, wherein there is no difference between them and
other texts, except when it comes to text length (they usually take up a small column of twothree paragraphs or at most three columns) which is a positive and important difference, in
regard to the previous period.
3. The headlines of the analyzed text are characterized by:
– sensationalism and exclusivity;
– depicting the disabled person as a super cripple or a super hero;
– statements based on settled attitudes for the purpose of validation, with a frequent use
of puns and other means of expression;
– drawing attention and evoking empathy;
– taking the side of a disabled person openly and direct criticism of relation towards
them;
– negative definition or decreasing element values and objects considered characteristic
of disabled people, without awareness of their meaning and significance for people with
impairments and for the society with elements of ridicule and pity.
Generalization or the use of collective or encyclopedic knowledge is one of the common
strategies in headlines. The disabled person is being related to the famous persons from the
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past who had similar experiences.
Decks frame the text, they announce the topic of the text and the scope of dealing with it, so
in the terms of being informative and objective, they could be headlines.
In a smaller number of texts the deck contributes to:
– sensationalism of the headline and the whole article;
– drawing attention to disabled people and settled attitudes maintaining;
– direct criticism of the society’s relation towards disabled people.
The subhead or the lead introduces the topic. They set the tone and style of the newspaper
article alongside the topic and agents. In the majority of processed material the subhead or the
lead specifies the motive for writing the article and communicates the settled attitude through
sensationalism, draws attention, evokes empathy and depicts the super cripple phenomenon:
The quoted statements are based on settled attitudes, their validation or criticism.
4. Although there is an evident tendency to affirm the abilities of disabled people by using
pictures, the photographs and symbols reflect the impression of anxiety, burden, a difficult
social situation, body disfigurement or most commonly, they focus on the effort a person makes
to move the wheel. This kind of symbolic depiction dehumanizes the person. Besides, the
identifying the community of disabled people only with wheelchair users shows lack of
knowledge of the demographic structure of this group of population which is diverse and
includes members of all social communities that experience multiple discrimination.
5. Semantic techniques and strategies that had been found out by Van Dijk in the racial
discourse and that were recognized and emphasized in this corpus are: a) apparent denial, b)
apparent admission, c) transfer, and d) contrast.
At the thematic level the following are emphasized:
A) CHARACTERISTICS AND DIFFERENCES DISTINCTIVE OF DISABLED P EOP LE IN RELATION TO
THE DOMINANT GROUP

with the use of semantic procedures of apparent denial and apparent

admission;
B) BIO-SOCIO-CULTURAL, PHYSICAL, INTELLECTUAL AND OTHER REASONS FOR INADEQUATE
ADAP TATION OR INTEGRATION with the techniques

of apparent admission and transfer;

C) DEVIANCE OF SETTLED, DOMINANT STANDARDS: DISABLED PEOPLE ARE ASSOCIATED
WITH PROBLEMS, WHICH REQUIRES CONTROL

with procedures of the apparent admission

and transfer;
D) THE DIFFERENCES IN COMPETING FOR RESOURCES BETWEEN THE DOMINANT GROUP
AND THE DISABLED PEOPLE ARE EMPHASIZED AND THE WILLINGNESS OF THE DOMINANT
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GROUP TO PROVIDE HELP IS STRESSED

with procedures of apparent admission and

contrast.
6. At the level of style, rhetoric and tone the validation of belief about difficult
circumstances in which disabled people live is emphasized, expected and required. The (savior)
role of the dominant group and its contribution to problem solving, readiness to allocate
resources is emphasized. The role of disabled people is usually in the background.
These elements contribute most to the maintenance of the settled perspective. On all levels
of the text (headline, deck, subhead, lead, body) the style is characterized by use of figures of
speech and other means of expression to convey meaning and comparison.
7. In regard to the choice of agents in personal stories and other newspaper articles whose
agents are disabled people, they are depicted as victims of a bad set of circumstances in life or
as super heroes and super cripples, whilst the members of their families are depicted as victims
of both life circumstances and the disabled people themselves. At the text level, when quoting
in one part of the processed material, the elements that contribute to the atmosphere of
martyrdom, suffering, horrors and misfortune are emphasized. People from their surroundings
are attributed with remarkable courage and heroism for suffering or the things happening to
them are depicted as something extraordinary and admirable.
A large part of the corpus conveys information about what the society does for disabled
people and what resources it invests. The social model of approach to disability and relevance of
topics dominates in them. However, based on the presented data in several examples in the
section on projection techniques that indicate ignorance of responsibilities arising from the
legislation or in relation to resource distribution and their allocation to disabled people, it is
evident that disabilism, ableism, ageism, racism, sexism, homophobia and nationalism, i.e. are
maintaining the belief that the dominant group has greater value over the others, besides
threatening consequences to functioning of specific communities, lead to different economic
consequences with negative outputs to the whole society.
As it was mentioned in the section about photography, this approach to text editing
indicates an incompetent author, source and the media itself that is behind this type of topic
representation. For the administration and the editorial board of public and private media the key
issue is changing perspective, considering that (1) accessibility to most media is mostly limited
or completely lacking, but in the scope of readability it is considerably improved due to Internet;
(2) minimally one third of the population is interested in this topic, considering
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that disabled people are joined by a large number of people who are directly connected to them
as well as a large number of older people whose abilities decrease with time; and (3) there are
requirements for standard improvement, arising from needs, and in order to implement national
and international documents.
8. In the broader sense, people with impairments are classified into vulnerable/most
vulnerable categories of population. Using them, the group is identified with one of the possible
characteristics of a person. The term

VULNERABLE GROUPS

should not be used for addressing in

public since it supposes to be expression of subjective qualification and personal attitudes.
Terms, phrases used as terms, titles and jargon are used for identifying people who are
the object of a newspaper article, Internet article or a transcribed television or radio feature.
They are conditioned with the dominant ideological framework and attitudes which result from
them. This is reflected in the inconsistent use of terminology in which a person is identified with
only one of his/her identities (the term
INVALIDITETOM [≈PERSON WITH DISABILITIES}

INVALID

[≈DISABLED]). The term

OSOBA SA

is most frequently used beside it. All other terms,

(except for The Association of Students with Disabilities who regularly use the term

HANDICAP

in Serbian and DISABILITY in English), are used as an alternation of these two for style purposes
to avoid repetition. It can be avoided by omitting terms (using general words: children, person,
people, citizens) or omitting the lexical subject. Relative clauses are still present in texts: person
who suffers from…where all causes of impairment, the impairment or its consequences are
equalized with illness.
Distal or medial form of the demonstrative pronouns in these texts is used to express
distance to people with impairments or the stressing of terms in those contexts where another
relations to them can be represented (members of an organization, coworkers, employees or the
like) or one’s own superiority and a higher degree of power. Both should be avoided by
journalists or they should ask additional questions to clarify the relationship between the source
and third part mentioned.
It has also been found that, regardless of the regulatory rules and recommendations, in
selecting terms and the manner of writing, there are frequent examples of use of masculine
gender forms for names of titles, jobs, membership and other aspects of social participation of
the source, while other aspects of the interlocutors or persons being referred to (except the
professional one) are rarely mentioned. This approach reinforces the belief that the identity of
someone whose abilities are lacking is the only certain thing he/she can account for, since
his/her other identities remain invisible.
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Besides the mentioned suggestions and recommendations within the analysis, how to
proceed, what to use (or not use) in the process of creating media content on this topic in order to
avoid/discontinue perpetuating of settled prejudice and attitudes in media and other public areas,
the full implementation of disabled people from the beginning (coproduction), achieved by
promoting media studies and laws referring to this area by all representatives of education
system and information, is crucial. The prerequisite for a long term efficiency of this process is
the collaboration with professions represented in the media among disabled people (and
members of other marginalized groups) and their hiring in the media.
Key words: media discourse, reporting on disabled people, Critical Discourse Analysis,
projective strategies, technologies
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Милица Мима Ружичић Новковић (1978, Нови Сад), дипломирала на
Филозофском факултету у Новом Саду, Одсек за српски језик и
лингвистику и одбранила магистарски рад на истом одсеку. Координира
Програмом за једнакост особа с инвалидитетом у јавном говору Центра
„Живети усправно“, на чијем је челу од 2004. године. Своје
професионално интересовање усмерила је на језик инвалидности и
равноправност маргинализованих заједница у јавном говору.
Извод из рецензија:

Милица Мима Ружичић-Новковић приступа питању инвалидности из уверења да је
дискриминација особа са инвалидитетом политичко питање које захтева и језичку
ревизију. Потврду за ово основно становиште налази у медијској продукцији код нас, у
домену који обилује експлицитним примерима дискриминације оних који у друштву
имају мању моћ, у овом случају особе (пре свега жене) са инвалидитетом. Наглашава да
је направљен значајан помак у последњој декади у медијима када је у питању
експлицитна дисркиминација - уредници су тим дискурсом већ овладали, али је
константна имплицитна дискриминација особа са инвалидитетом која пролази мимо
уредника, новинарског тима, па и оних државних тела задужених за борбу против
дисркиминације уопште.
Свенка Савић, професорка емеритус
У критичку оцену досадашњег представљања особа са инвалидитетом укључене су и
препоруке чијом би применом било обезбеђено објективно извештавање, а тиме и
мењање оних ставова у нашој друштвено-културној и језичкој заједници према особама
са инвалидитетом на основу којих се фокус пажње усмерава у већој мери на њих и
проблеме појединаца, а не на друштвено-политичке институције које су обавезне да
обезбеде услове за пуну равноправност свих својих грађана и доследно поштовање
људских права.
проф. др Вера Васић
... резултате овог истраживања треба разумети као убедљив и документован позив на
узбуну, с циљем да се садашњи дискриминаторски стил медијске обраде ових наших
суграђана у блиској будућности промени у правцу интегративног приступа, који би
касније могао подстаћи и промену свеукупног односа друштва према њима – наравно,
уз незаобилазну подршку релевантних медијских, издавачких и образовно-васпитних
организација.
проф. др Твртко Прћић
Ауторка наглашава да стил, тон и реторика чланака апострофира убеђење о тешким
условима у којима живе особе са инвалидитетом и „спасилачкој“ улози већине која ће
преусмерити ресурсе како би помогла „унесрећеним“ појединцима. При томе улога
коју евентуално саме особе са инвалидитетом играју у својој еманципацији по правилу
остаје неосветљена јер у владајућем дискурсу „спасење“ доносе други, „моћнији и
способни“.
др Дамјан Татић

